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بسم اهلل الرمحن الرحيم
عليه نتوكل وبه نستعني ،حنمده سبحانه كما ينبغي أن حيمد ونصلي ونسلم عل رسول اهلل حممد وعل آلىه
وصحبه والتابعني .و بعد:
يعد البحث العلمي أحد الركائز األساسية ألي تعليم جامعي متميز ،إذ إن البحث العلمي والنشىر العلمىي
من أهم املعايري اليت تعتمدها اجلهات العاملية يف تصنيف اجلامعات وترتيبها سواء عل املستوى احمللىي أو القىومي أو
العاملي ،إذ يقوم النشر العلمي اجلامعي بإيصال اجلهد البشري الرصني إىل من يعنيه األمر ،أال وهم الطبقىة املتعلمىة
املثقفة ،وتتضافر جهود الباحثني يف نشر حبوثهم العلمية ضمن اجلامعات واملؤسسات التعليمية األخىرى مىن خىالل
حتقيق الغايات اليت يصبون هلا يف احلصول عل اللقب العلمي وخدمة اجملتمع.
وعل ضوء ذلك تأسست اجمللة العلمية يف جامعة عمان العربية ،اليت انصب جل اهتمامها باستنهاض همىم
أعضاء اهليئة التدريسية والباحثني يف املشاركة الفاعلة يف البحث العلمي بأعل املستويات العلميىة والتنظيميىة ،وقىد
خرج اليوم العدد السادس والعدد الثالث من اجمللة إىل النور ،ليفتح آفاقًا رحبة للبحث العلمي يف جماالت هلا أهميتها
البالغة يف تنمية الوطن وتقدمه ،وتطورت جملة جامعة عمان العربية للبحوث لتصبح ضمن ثالث سالسىل :سلسىلة
البحوث الرتبوية ،وسلسلة البحوث االدارية ،وسلسلة البحوث االدارية.
وإن هذه اجمللة تعد إضافة جديدة إىل جوانب التميز املتعددة اليت تتسم بها جامعىة عمىان العربيىة والبحىث
العلمي فيها ،وأنها دليل حي عل تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات اآلنية للمجتمع ،ومتثل إسىهاماا جديىداا
منها يف نشر الثقافة العلمية اليت أصبحت من ضروريات عصر املعرفة ،و قد أصبحت اجمللة مدرجة يف قواعد بيانىات
 EBSCOالعاملية ،وقواعد بيانات املنظومة الشهرية ودار املعرفة وغريها من القواعد العاملية.
وختاماا ،فإننا يف هذه اجمللة نأمل منكم دعمها ،وإثراءها بأحباثكم ،ودراساتكم ،ومقرتحىاتكم ،لكىي تىتمكن
من القيام بدورها الذي من أجله أنشئت.
واهلل املوفق
رئيس هيئة التحرير
أ .د .إخالص الطراونة
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شروط النشر
جملة جامعة عمان العربية للبحوث
جامعة عمان العربية
جملة جامعة عمان العربية للبحوث هي جملة علمية حمكمة نصف سنوية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يف
جامعة عمان العربية يف ثالث سالسل متخصصة ،يف احلقول اآلتية :العلوم اإلدارية ،والعلوم الرتبوية والنفسية ،وعلم القىانون وتعنى
بنشر البحوث العلمية األصلية للباحثني يف هذه التخصصات كافىة ،ومراجعىة الكتىب احلديثىة ذات الصىلة بىأي مىن اللغىتني العربيىة
واإل جنليزية ،.إذ جيب أن يتسم البحث املقدم هلا بشروط البحث العلمي ،وخطواته وفق ما هو متعار

عليه عربيا وعامليا.

تعليمات النشر :


نشر البحوث العلمية األصلية اليت تتوافر فيها اجلدية واملنهجية السليمة.



أن ال تكون البحوث قد نشرت يف مكان آخر ،وأن يتعهد صاحبها بعدم إرساهلا إىل أية جهة أخرى.



تقدم البحوث بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية ،أو بأية لغة اخرى مبوافقة هيئة التحرير.



هليئة التحرير أن حتذ



تقبل مراجعات الكتب القيمة واملقاالت العلمية املختصرة.



يلزم الباحث بدفع تكاليف التقييم يف حال قيامه بسحب حبثه بعد حتكيمه.

أو ختتزل أو تعيد صياغة أجزاء من البحث ،مبا يتناسب مع أسلوبها ونهجها.

اجلوانب الفنية والشكلية:
يقدم البحث عن طريق الربيد االلكرتوني للمجلة  aau-journal@aau.edu.joباملواصفات األتية:
اهلوامش :تكون اهلوامش كما ياتي  :العلوي 2سم  ،السفلي  5.2سم ،األمين  5.3سم ،األيسر 5.2سم.
العنوان :يكتب عنوان البحث خبط حجم  16مع  Boldوجيب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبّراً عن حمتوى البحث.
حجىم اخلىط Time New Roman (12 pt( :للنصىوص العربيىة و ( Time New Roman (10 ptللنصىوص اإلجنليزيىة.
وتكون العناوين الرئيسة . Bold
امللخصات :يرافق البحث ملخصان  ،باللغتني العربية واإلجنليزية ،مبا ال يزيد عل  200كلمة لكل منهما ،ويرفق مع البحث ما ال يزيىد
عن)  (6كلمات مفتاحية دالة خاصة به ،وتكون باللغتني العربية واإلجنليزية.
عدد الصفحات :جيب أن ال تزيد عدد صفحات البحث مبا فيها األشكال والرسوم واملالحق عل ) (30صفحة ،وأن ال يتجىاوز عىدد
الكلمات  10000كلمة.
كما جيب أن حيتوي البحث عل اسم الباحث ورتبته العلمية وعنوانه الربيدي وااللكرتوني ،واسم جهة العمل اليت يتبع هلا.
التوثيق :تعتمد اجمللة للنشر العلمي نظام ( .American Psychological Association (APA
 إذا كان املرجع حبثاً يف دورية :يتم التوثيق كما يلي :اسم الباحث )الباحثني( بدءاً باسم العائلة(.سنة النشر)” .عنوان البحث “،اسم
الدورية(خبط مائل)  ،رقم اجمللد ،رقم العدد ،أرقام الصفحات..
 إذا كان املرجع كتاباً :اسم املؤلف (املؤلفني) بدءاً باسم العائلة(.سنة النشر) .عنوان الكتاب (خبط مائل) ،اسم الناشر ،سنة النشر.
 إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه :يتم التوثيىق كمىا يلىي :اسىم صىاحب الرسىالة(أو األطروحىة) بىدءًا باسىم
العائلة(.سنة النشر) ”عنوان الرسالة “،يذكر رسالة ماجستري أو دكتوراه خبط مائل ،اسم اجلامعة.
 إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية :يتم التوثيق كما يلي :يكتب اسم اجلهة(،السنة) .عنوان التقرير (خبط
مائل) ،املدينة ،أرقام الصفحات.
 وقائع املؤمتر :يتم التوثيق كما يلي :اسم الباحث )الباحثني( بدءاً باسم العائلة ،عنوان البحث )خبط مائل( ،أسم املؤمتر ،رقم اجمللد،
أرقام الصفحات ،سنة النشر.
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األشكال والرسوم واجلداول:
يراع أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية واخلرائط واضحة املعامل واألمساء.
تعط صفحات البحث مبا فيه صفحات الرسوم واملالحق واجلداول واهلوامش أرقامًا متسلسلة من أول البحث إىل آخر البحث .
يكون عناوين االشكال واجلداول بلون غامق .Bold
التعهد:
يُرفق الباحث عند تقدميه للمجلة تعهداً موجهاً إىل رئيس التحرير يذكر فيه  :عنوان البحىث ،ورغبتىه يف نشىره باجمللىة ،وتعهىده وفقىا
للنموذج رقم ( ) بأن ال يرسله إىل جهة أخرى من أجل النشر ،وأن يذكر فيه عنوانه الربيدي كامالً (أو الربيىد اإللكرتونىي إن أمكىن)،
أو أي وسيلة اتصال أخرى يراها مناسبة ،ويذكر تاريخ إرساله ،وأمسه الثالثي مع توقيعه املعتمد.
يعط صاحب البحث نسخة واحدة من اجمللة عند صدورها.
حيق لرئيس التحرير إجراء التغيريات اليت يراها ضرورية ألغراض الصياغة.
ميكن احلصول عل جملة جامعة عمان العربية للبحوث من مكتبة جامعة عمان العربية ،أو عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
االشرتاك السنوي لألفراد :سبعة دنانري وللمؤسسات :عشرة دنانري داخل األردن ومخسة وثالثون دوالراً أمريكياً أو ما يعادهلا خارج
األردن.
تعتمد اجمللة وبشكل جزئي عل رسوم النشر لتمويل عملها ،إذ ختضع أحباث الباحثني املقدمة للنشر لرسوم قدرها ( )50دينارا أو ما
يعادهلا تدفع عل النحو االتي:
Account No. 0110/026002/9/500
 Bank Name: ISLAMIC Arab Bankالبنك العربي االسالمي الدولي
The name of the beneficiary : Amman Arab University
Swift Code ARABJOAX110
IBAN: JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00

مجيع حقوق الطبع حمفوظة جلامعة عمان العربية © 2016
مالحظة« :ال جيوز نشر أي جزء من هذه اجمللة أو اقتباسه دون احلصول عل موافقة مسبقة من رئيس هيئة التحرير ،وما يىرد فيهىا يعىرب
عن آراء أصحابه وال يعكس آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة عمان العربية».
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دور المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة – دراسة ميدانية في قطاع المستشفيات الخاصة
العاملة في محافظة عمان

الملخص

هنا األفغاني

غازي أبو قاعود

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

تاريخ االستالم2021/02/22 :

تاريخ القبول2021/03/28:

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر المرونة االستراتيجية بأبعادها كمتغير مستقل في تحقيق إدارة المعرفة

كمتغير تابع في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في
اإلدارة العليا والوسطى في تلك المستشفيات ،وتم استخدام أ سلوب المسح الشامل .واستخدم المنهج الوصفي التحليلي،
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت من ( )21فقرة .وبينت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

معنوية ( )α≤0.05ألبعاد للمرونة االستراتيجية (مرونة الهيكل التنظيمي ،مرونة رأس المال البشري ،مرونة الخدمة)

مجتمعة في تحقيق إدارة المعرفة في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان .وقد أوصت الدراسة بضرورة

اهتمام المدراء العاملين في المستشفيات األردنية الخاصة بتقديم خدمات متنوعة؛ تلبي احتياجات العمالء المتغيرة؛ من
خالل التركيز على عملية التطوير مع المحافظة على مستوى الجودة؛ لتكون الخدمات قادرة على المنافسة في األسواق.
الكلمات االفتتاحية :المرونة االستراتيجية ،إدارة المعرفة ،قطاع المستشفيات الخاصة.
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The Role of Strategic Flexibility in Achieving Knowledge Management - a
Field Study in the Private Hospital Sector Operating in Amman Governorate
Abstract:
This study aimed to measure and analyze the impact of Strategic flexibility
dimensions as an independent variable on achieving knowledge management as a
dependent variable in the private hospital sector operating in Amman Governorate. the
study population consisted of the hospital's upper & middle management employees and
considered the whole population using the comprehensive survey method. used a
descriptive-analytical method. The questionnaire was used as a tool to collect data and
consisted of (21) items. The results showed a statistically significant impact at the level of
significance (α≤0.05) of the Strategic flexibility and its dimensions (Flexibility of
organizational structure, the flexibility of human capital, the flexibility of service) with
knowledge management at Amman Governorate Private Hospitals sector. The study
recommends that upper management in private Jordanian hospitals pay attention to
providing versatile services to meet customers' needs; By focusing on the development
process while maintaining the level of quality; To be able to compete in the market.
Key Words: Strategic Flexiability, Knowledge Management, Private Hospital Sector.

9

2021

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:

تواجه المنظمات العديد من التقلبات والتغييرات المتسارعة في بيئة األعمال ،التي نجم عنها تحديات جديدة،

ولعل أهمها بروز العولمة ،والتقدم التكنولوجي الهائل ،وثورة االتصاالت ،وأمام هذه التحديات وجدت القيادات اإلدارية

لهذه المنظمات نفسها غير قادرة على مواجهة متطلبات التغيرات البيئية ،واضطرت إلى تبني مداخل ونماذج تحوي بين
طياتها أساليب ،ومناهج إدارية حديثة ،قادرة على تجاوز هذه التحديات ويحقق لها التميز والنجاح.

وتعد المرونة االستراتيجية وإدارة المعرفة بعداً مهماً في مجال اإلدارة ،وأخذت المنظمات تعتمد عليها لتحقيق

المتغيرة واشتداد المنافسة ،ومن هذا المنطلق برزت أهمية
أهدافها بشكل اكبر ،وبما يمكنها من مواجهة تحديات البيئة
ّ
تبني المنظمات للمرونة االستراتيجية؛ كونه يساهم في زيادة قدرة المنظمات على استثمار مواردها بما يكفل تحقيق ميزتها
ومواجهة التهديدات المتوقعة.
التنافسية والعمل على استدامتها ،ويحقق لها االستباقية في استغالل الفرص الجديدةُ ،
وتعد إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية المعاصرة ومن أهم مدخالت التطوير والتَّغيير في العصر الحالي؛ إذ

استطاعت إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء المنظمات ،إذ أن ميادين المعرفة شهدت توسعاً كبي اًر في نتيجة النمو
المتسارع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ِإ ْذ أسهمت التكنولوجيا على نحو فعال في تقديم خدمات متنوعة ،وبتكاليف
ومختصرة في الوقت نفسه.
ُمنخفضةُ ،

وبشكل عام ،تسعى هذه ِ
الدراسة إلى التعرف على دور المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة
ّ
العاملة محافظة عمان ،بهدف الوصول إلى استنتاجات علمية وعملية ،وتقديم التوصيات المناسبة لتلك المستشفيات.

مشكلة الدراسة:

تعد التكنولوجيا والمعرفة المدخل األساس الذي نتمكن من خالله من فهم كيفية ممارسة المستشفيات لنشاطها،

مما أوجب على إدارات هذه المستشفيات معرفة نقاط القوة والضعف إلدارة المعرفة لديها ،ومتابعة آخر المستجدات بشكل

مستمر ،مما يتطلب من إدارات المستشفيات ضرورة وجود يقظة تكنولوجية ومعرفية عند قيامها بأنشطتها؛ وأصبحت هذه
حسما في تحديد مسار تطور الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات ،وعنص اًر مهما لتنافسية
اليقظة البعد األكثر
ً
المستشفيات في ظل بيئة متقلبة غير مستقرة.

وتواجه المستشفيات األردنية الخاصة مجموعة من التحديات الناجمة عن التغير في رغبات واحتياجات العمالء،

وتطلعاتهم ،مما يتطلب التفكير المستمر لتقديم خدمات ذات مستوى مرتفع تشبع حاجات العمالء ولذلك تسعى إدارات

المستشفيات جاهدة إلى تطوير خدماتها القائمة ،واستحداث أخرى جديدة تعزز مركزها التنافسي في السوق.
لتنوع الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة األردنية ،و َّ
السريع ،وظهور مفاهيم
ًا
التطور التكنولوجي َّ
ونظر ّ
العولمة وتطبيقاتها ،وزيادة شدة المنافسة؛ أصبحت هناك ضرورة إلى التحرك بسرعة كبيرة باتجاه الفرص الجديدة على

نحو استباقي ومرن ،والسعي التخاذ إجراءات وقائية وتبني سيناريوهات مستقبلية وصياغة استراتيجيات خاصة بهذه
السيناريوهات؛ فالتحديات التي تواجه المس تشفيات الخاصة تتطلب منها تبني مفاهيم إدارية حديثة ،أهمها المرونة

االستراتيجية.

ومن هذا المنطلق ،فرضت التحديات على المستشفيات الخاصة إلى استباق المنافسين في مجال إدارة المعرفة،

ومتابعة آخر المستجدات ،من خالل انتقاء المعلومات والخبرات المهمة ،وتنظيمها ونقلها إلى كافة المستويات اإلدارية
فيها.
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وبناء على ما سبق تكمن مشكلة الدراسة في عدم إدراك المدراء العاملين في اإلدارة العليا والوسطى دور المرونة
ً
االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة في المستشفيات األردنية الخاصة.
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين التاليين:

 -1ما مستوى تصورات المبحوثين لمستوى تطبيق المرونة االستراتيجية (مرونة الهيكل التنظيمي ،ومرونة رأس المال
البشري ،ومرونة الخدمة) في المستشفيات الخاصة األردنية العاملة في مدينة عمان؟

 -2ما مستوى تصورات المبحوثين لمستوى تطبيق إدارة المعرفة في قطاع المستشفيات الخاصة األردنية العاملة في
مدينة عمان؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى معرفة أثر المرونة االستراتيجي في إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة

األردنية العاملة في مدينة عمان ،وينبثق من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:

 -1توضيح المفاهي م المتعلقة بالمرونة االستراتيجية ،وإدارة المعرفة بأبعادهما المختلفة لتكوين صورة متكاملة وواضحة
عن هذه المتغيرات واألبعاد.
 -2التعرف على أثر المرونة االستراتيجية بأبعادها (مرونة الهيكل التنظيمي ،ومرونة رأس المال البشري ،ومرونة
الخدمة) في إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة األردنية العاملة في مدينة عمان بحسب تصورات المبحوثين.

 -3التعرف على مستوى تطبيق المرونة االستراتيجية بأبعادها (مرونة الهيكل التنظيمي ،ومرونة رأس المال البشري،
ومرونة الخدمة) في المستشفيات الخاصة األردنية العاملة في مدينة عمان بحسب تصورات المبحوثين.

 -4التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن تعميمها في المستشفيات الخاصة األردنية العاملة في مدينة
عمان ،لالستفادة منها في عمليات التحديث والتطوير.
أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة أهميتها النظرية من اعتبارها امتداداً للدراسات التي تهتم بالمرونة االستراتيجية وإدارة المعرفة،
وإثراء اإلطار المعرفي واالنتاج الفكري في مجال أثر المرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة
العاملة في محافظة عمان ،إذ تبين للباحثة بعد مراجعة األدبيات اإلدارية السابقة وجود نقص ملحوظ في الدراسات التي

تناولت دراسة أثر ا لمرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة أثر المرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة ،في المستشفيات
الخاصة العاملة في العاصمة عمان ،األمر الذي أوجد للباحثة الدافع للتعرض بالدراسة الميدانية لدراسة هذه المتغيرات.

وتكتسب الدراسة أهميتها التطبيقية من أهمية قطاع المس تشفيات الخاصة ودوره البارز والمتنامي في دفع عجلة

االقتصاد المحلي ،وتأمل الدراسة بأن يكون لها مساهمه فاعلة في الواقع العملي للمستشفيات الخاصة ،وفيما تقدمه من
توصيات يمكن أن تفيد أصحاب القرار في هذه المستشفيات.

أنموذج الدراسة:

ُيصور الشكل رقم ( )1أُنموذج الدراسة موضحاً المتغيرات المكونة للدراسة الحالية ،وكما يلي:
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الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات التالية:
المتغير المستقل (المرونة االستراتيجية)sunayana & parveen, 2019; beraha et al., 2018; al ( :
)haraisa,2018
المتغير التابع (إدارة المعرفة)Al-Duwailah & Hashem, 2019; Chibuzor et al., 2019; Grybauskienė ( :
)et al., 2019

التعريفات اإلجرائية
المرونة االستراتيجية :قدرة المستشفيات األردنية الخاصة على اإلستجابة والتأقلم بنجاح للتغيرات البيئية الداخلية
والخارجية من خالل قد رتها على إدارة المخاطر المختلفة والتي تتضمن استتكشاف الفرص المتوقعة والتهديدات التي
تواجهها وسرعة االستجابة للفرص والتهديدات لتطوير خدمات جديدة ،ودخول أسواق جديدة ،وبما يمكنها من تحسين
جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بشكل أفضل من المنافسين.
تم اختيار ثالثة أبعاد لتمثيل المرونة االستراتيجية (مرونة الهيكل التنظيمي ،مرونة رأس المال البشري ،مرونة

الخدمة) وحسب التعريفات اآلتية:

مرونة الهيكل التنظيمي :وتعني امتالك المستشفيت الخاصة األردنية هياكل تنظيمية قادرة على التكيف مع التغييرات

الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية وبما يمكنها من تحقيق النجاح وتحقيق الميزة التنافسية.

مرونة رأس المال البشري :ويمكن تعريفها بأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية على اختيار الكفاءات البشرية الالزمة
ألداء أعمالها ،والتي تمكن المستشفيات من خالل معرفتها الكبيرة وخبراتها المتراكمة من التأقلم مع التغييرات البيئية.

مرونة الخدمة :ويمكن تعريفها على أنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية على تعديل وتطوير الخدمات المقدمة من
قبلها لعمالئها ،وبحيث ان تلبي رغباتهم واحتياجاتهم وبأسعار منافسة.

المختلفة،
إدارة المعرفة :حقل إداري علمي ُيعزز تكامل المستشفيات الخاصة األردنية ،الكتساب المعرفة من مصادرها ُ
ومشاركتها بين العاملين ،وتطبيقها من خالل االستثمار في رأس المال الفكري،
وتخزينها في الذاكرة التنظيمية فيهاُ ،
وتكنولوجيا المعلومات لتحسين األداء.
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فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى  :Ho1ال يوجد أثر مهم للمرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين

العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة )،(0.05 ≥ α
وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد المرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة لدى العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى ثالث فرضيات فرعية ،وكما

يلي:
الفرضية الفرعية األولى  :Ho1.1ال يوجد أثر مهم لمرونة الهيكل التنظيمي في إدارة المعرفة بحسب تصورات

المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة
).(0.05 ≥ α

الفرضية الفرعية الثانية  :Ho1.2ال يوجد أثر مهم لمرونة رأس المال البشري في إدارة المعرفة بحسب تصورات

المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة

).(0.05 ≥ α
الفرضية الفرعية الثالثة  :Ho1.3ال يوجد أثر مهم لمرونة الخدمة في إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين العاملين
في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة ).(0.05≥α

محددات الدراسة:

 شح الدراسات الرابطة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة ،على حد علم الباحث ،وهو ما شكل صعوبة في البحثبين متغيرات الدراسة ،وربطها بنتائج الدراسة الحالية.

 عدم وجود أقسام متخصصة في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان في مجال الدراساتواألبحاث ،ليتم االستعانة بها تسهيالً لعملية جمع البيانات.
اإلطــار النظري والدراسات السابقة
المرونة اإلستراتيجية

تعتبر المرونة اإلستراتيجية أحد المرتكزات األساسية في الفكر اإلداري الحديث ،الذي يهتم بدراسة العالقة بين

أن ( )Cedesهو أول من فقام باستخدام مفهوم
المؤسسات ببيئة العمل المحيطة ،وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ّ
المرونة اإلستراتيجية في خمسينات القرن الماضي ،إال أن هذا المفهوم ما زال غامضاً من حيث التصميم والمفهوم
والقياس على الرغم من أهميته التنافسية ،ويعود السبب في غموض هذا المصطلح إلى استخدامه كمرادف لمصطلح

المرونة ،وتكرار تصنيفها ،واعتبارها أحد أنواع المرونة (.)rashid & hamid,2019
مفهوم المرونة اإلستراتيجية
يمكن تعريف المرونة اإلستراتيجية بأنها تقبل واستعداد المنظمة لتحديد التغيرات الحاصلة في بيئتها الخارجية

بهدف جمع الموارد الالزمة ،وا الستجابة السريعة لتلك التغيرات ،إذ إن تنفيذ المنظمة للمرونة اإلستراتيجية يستوجب دمج

مستويات ثالثة من القابلية مع المراحل الالزمة لعملية صنع القرار ،وتتضمن هذه المراحل :تفعيل القابليات مع التركيز

على التغذية السلبية العكسية ،وتفعيل قابلية تقييم البيانات السلبية ،والمبادرة نحو إكمال عملية التغيير ( Ahmadi and
.)Osman, 2017
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وينطوي مفهوم المرونة اإلستراتيجية على تفاعل العديد من العناصر ،بما في ذلك اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق
بالدراسات التحليلية ،بهدف توقع سيناريوهات مستقبلية متعددة ،وصياغة إستراتيجيات لكل سيناريو ،واكتساب الموارد

والمهارات (القدرات) الالزمة لتنفيذ تلك اإلستراتيجيات ،وتنفيذ اإلستراتيجية األكثر احتماالً ،واالستعداد لمهمة التبني

السريع إلستراتيجية بديلة إن لزم األمر (.)Radomska, 2015

وتعرف المرونة اإلستراتيجية بأنها قدرة المنظمة على االنتقال من إستراتيجية إلى أخرى من خالل استخدام

مواردها وإمكانياتها المتوفرة لالستجابة والتكيف مع التغيرات البيئية ،وذلك بأقل التكاليف للعالقات بين كافة عناصرها

الداخلية ،إذ إن تركيب المنظمة المرن يسرع عملية التغير التنظيمي فيها ،ويمكن اعتبار المرونة بأنها القدرة على

االستجابة لمتطلبات العمالء في ظل بيئة ديناميكية ذات مستوى تنافسية عالي )(beraha et al., 2018

وتعتبر المرونة اإلستراتيجية بأنها قدرة المنظمة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية؛ مما يؤدي إلى ظهور

إجراءات إستراتيجية مختلفة تمكن المنظمة من أن تكون أكثر استباقية في ظل بيئة أعمال متغيرة ،إذ تعتبر المرونة

اإلستراتيجية بمثابة تنوع في اإلجراءات أو الخيارات اإلستراتيجية والسرعة التي يمكن للمنظمة من خاللها اعتماد هذه

أيضا إلى القدرة على
الخيارات اإلستراتيجية ،و لكي تتمكن الشركات من التحول بسرعة بين الخيارات ،فإنها تحتاج ً
الجمع بين الموارد المختلفة ونشر كمية مناسبة من الموارد التخاذ إجراءات إستراتيجية محددة ،والتي تسمى مرونة
الموارد .وبالتالي يعتقد أن المرونة اإلستراتيجية تعتمد بشكل مشترك على مرونة العمل ،والمرونة التنظيمية للمنظمة في

تطبيق الموارد على مسارات العمل البديلة التي يشار إليها باسم مرونة الموارد (.)Ahmadi and Osman, 2017

وعالوة على ما سبق ذكره ،من الممكن توضيح مفهوم المرونة اإلستراتيجية بأنه أحد أساليب المناورة

اإلستراتيجية ،التي تبين المستوى الذي يظهر به السلوك اإلستراتيجي للمنظمة ،حيث تعد المناورة اإلستراتيجية مؤش اًر
لحرية حركة المنظمات تجاه بيئتها الخارجية والمنافسين ،إذ تظهر المرونة اإلستراتيجية قدرة المنظمة على الربط بين

عناصر بيئتها الخارجية وعناصرها اإلدارية (.)abu radan & al- anzi, 2017

وتوصف المرونة اإلستراتيجية بأنها قدرة المنظمات على التعامل مع التغيرات البيئية واالستجابة لها والتكيف

معها خاصة في الخارج ،وهذا سيساعد المنظمات على الحصول على المزايا التنافسية (.)al haraisa, 2018

وتعرف هذه الدراسة المرونة االستراتيجية على أنها قدرة المنظمات على االستجابة لمتطلبات البيئة التنافسية

وبما يمكنها من الحفاظ على ميزتها التنافسية ،أو تحسينها ،إذ تعتبر المرونة اإلستراتيجية ميزة حيوية.
أهمية المرونة اإلستراتيجية
تؤدي المرونة اإلستراتيجية دو اًر بار اًز في تعزيز قدرة المنظمات في التكيف مع التأثيرات البيئية ،وامتالكها ما

يلزم من مؤثرات إيجابية؛ لخلق ميزة تنافسية لها ،وبالتالي زيادة حجم الفوائد المحققة ،إلى جانب تعزيز قدرتها على

االستجابة بسرعة؛ مما يولد قيمة حقيقية للعمالء ،تالزم أداء المنظمة؛ نظ اًر لزيادة قدرتها التنافسية وفاعليتها على
االتصال ،وتنفيذ خططها وإستراتيجياتها بشكل فعال (.)qaddouri & al-alousi, 2018

وتعزز ا لمرونة اإلستراتيجية من استعداد المنظمة ،وتوجيهات قدراتها لالستجابة السريعة للتغير في رغبات

العمالء ،وحاجاتهم ،وتحديد ما يفضله العميل ،ويرغب به ،أي االهتمام بقدرات المنظمة التسويقية عن طريق تفعيل

عملية التواصل بينها وبين عمالئها ،كما تساهم المرونة اإلستراتيجية في رفع قدرة المنظمة على عرض خدماتها،
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ومنتجاتها وزيادة ما تولده من قيمة حقيقية للعمالء ،كما تمكن المنظمة من االستجابة بسرعة ألي تغير في حاجات
وطلبات ورغبات العمالء (.)Al-Quraishi et al., 2019

وتكمن أهمية المرونة اإلستراتيجية ،كما أشارت إليها بعض الدراسات إلى دورها في منح المنظمة القدرات

والمهارات الالزمة للرد على ما نشهده من تغيرات بيئية في االتجاه المرغوب فيه ،إلى جانب مساهمتها في زيادة النمو

طويل المدى للمنظمات؛ من خالل ضم موارد جديدة وزيادة استعدادها لخلق ميزة تنافسية ،إذ إن المنظمات التي تمتلك
ٍ
خدمة ،أو منتج؛ لتتناسب مع
المرونةاإلستراتيجية تستجيب بشكل سريع إلى التغير في طلبات العمالء ،وتخصيص
طلبات العمالء الفردية ،والمنتجات الجديدة ،التي أطلقها المنافسون ،وإمكانية التوسع في مناطق وأسواق جديدة ،وتجديد

المنتجات بشكل جوهري ،وجداول تسعير جديدة وفقا لما يتغير في مجال المنافسة واألسعار ،وانتهاج تطبيق تقنيات
جديدة؛ من شأنها زيادة اإلنتاج بشكل أرخص وأسرع وأفضل (.)Al-Bayati, 2019
أبعاد المرونة اإلستراتيجية
مرونة الهيكل التنظيمي:

ويشير إلى قدرة إدارة المنظمة على التحكم بالظروف والتغيرات الخارجية ،باتّباعها لسلوك إداري ممنهج ،ينتج
عنه إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي؛ تبعا لتلك الظروف ( ،(Volberda,1998او درجة المرونة التي تتمتع بها المنظمة
من خالل امتالكها لمجموعة من متنوعة من القدرات اإلدارية القادرة على تنشيط المنظمة وزيادة قدرتها وتحسين قدرتها

على التحكم في إدراته) ، (Ruiner & kupper,2013أو يمكن تعريفها على أنها قدرة المنظمة التنظيمية ذات

الخصائص الديناميكية والتي يمكن بنائها واستغاللها لبناء استراتيجيات استباقية تمكنها من التفوق في بيئة تنافسية شديدة

التغير (.)slaymi & al-sabti, 2015
مرونة رأس المال البشري:

وتهتم مرونة رأس المال البشري باألفراد؛ كونهم العامل التنظيمي الوحيد الذي يستطيع استيعاب األفكار،

والمفاهيم الجديدة ،والتصرف معها بمرونة عالية؛ بهدف الحصول على إنتاج قيمة حقيقة ،وخلق ميزة تنافسية ،ويرتكز

ذلك على استطاعة المؤسسة على توفير نوع خاص من الموظفين القادرين على زيادة مستوى اإلفادة من الموارد المادية
المتوفرة ،كما توضح مرونة الموارد البشرية مدى قدرة إدارة الموارد البشرية على تسهيل ودعم المؤسسة على التأقلم

واالستجابة،في الوقت المناسب ،بصورة فعالة؛ وفقا لمتغيرات البيئة :الخارجية والداخلية (.)Zhang,2005

كما تش ير مرونة الموارد البشرية إلى تأقلم خواص الموارد البشرية كالمهارات والمعارف؛ أي توضيح مهارات األفراد وقدراتهم
لالستخدامات البديلة عند تطبيق المهام ،إضافة إلى مستوى امتالكهم لسلوكيات ٍ
موسعة ،تتيح لهم إمكانية التكيف مع من
عمل َّ
يستجد من ظروف ()al-khaldi & al-zubaidi, 2018

مرونة الخدمة:

يرتبط مفهوم مرونة الخدمة في كثير من الدراسات مع المنظمات التي تنشط في المجال الخدمي ،وفي ظل

تطور تكنولوجيا التصنيع الحديثة ،فأن مرونة الخدمة تُعد من أهم الدعائم األساسية إلستراتيجية المنظمات الخدمية
الحديثة ،وقد ّبين ( ) Al-Tahrawi,2019أن مرونة الخدمة تتمثل في قدرة المنظمة على تقديم خدمات لألسواق التي
تعمل بها ،بمدى زمني قصير ،وتكاليف تنافسية.
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في حين عرفها ( ) Awwad,2009بأنها قدرة المنظمة على تقديم الخدمات من خالل استخدام طرائق وتقنيات
بديلة ،وتقديم خدمات متعددة .بينما يؤكد ( )Larso et al.,2009بأنها قدرة المنظمة على تعديل خدماتها الحالية ،ضمن

فترة زمنية قصيرة ،فيما وضح ( )Zhang,2005بأنها قابلية المنظمة على تقديم خدمات متعددة ،وتغييرها بسرعة وكفاءة،

ومن ثم منح الخيارات اإلستراتيجية للتعامل مع حالة عدم التأكد البيئي ،وتشير إلى قدرة المنظمة على تعديل ما تقدمه

من خدمات بناء على طلبات عمالئها.
إدارة المعرفة:
مفهوم إدارة المعرفة:

تعتمد منظمات اليوم على االقتصاد المعرفي بشكل كبير ،وإذا كانت التقنية هي عامل تحريك للمنظمات ،فإن

المعرفة هي وقود هذا المحرك؛ وأصبحت المعرفة المصدر االستراتيجي األكثر أهمية في بناء الميزة التنافسية للمنظمات،
والمورد األكثر أهمية من مورد رأس المال وقوة العمل ،فهي المورد الوحيد الذي ال يخضع لمشكلة الندرة ،والمورد الوافر
الذي يبنى بالتراكم وال يتناقص باالستخدام ،بل على العكس يسهم استخدامها في توليد وتطوير أفكار جديدة بتكلفة أقل أو

دون تكاليف إضافية (.(al-yami,2017

وعرف ) )Martina & Jiri, 2012إدارة المعرفة بأنها القدرات والمهارات الالزمة التي تمتلكها المنظمة من
مصادرها الداخلية والخارجية ،هدفها تلبية متطلبات العمل بطريقة دقيقة ،وتقديم حلول للمشاكل اليومية ،لتحقيق

المس تويات المطلوبة من األداء ،والغرض من إدارة المعرفة هو تكوين فهم مشترك ،من خالل المواءمة بين األفراد،
والعمليات ،واألدوات ،داخل الهيكل التنظيمي والثقافة؛ لزيادة التعاون والتفاعل بين القادة والمرؤوسين ،وهذا يؤدي إلى
ق اررات أفضل والقدرة على التكيف واالندماج.

يبين ) )Azimi - Pour & Nili – Ahmadabadi, 2014أن إدارة المعرفة هي عملية إدارية ومنهجية
و ِّ
متكاملة تشمل أجزاء المنظمة ،ومكوناتها األساسية ،وهدفها تحقيق الترابط والتنسيق ،والتكامل بين جميع المستويات

اإلدارية في المنظمة ،ونشر المعرفة المكتسبة بين أعضاء المنظمة.

في حين أشار ) )Črnjar & Dlačić,2014إلى أن إدارة المعرفة تمثل إطا اًر تنسيقياً منتظماً لمجموعة من

وبين
العوامل المتمثلة بالموارد البشرية ،والتكنولوجيا والعمليات بهدف بناء قيمة للمنظمة من خالل االبداع واالبتكارّ ،

) )Zhang et al.,2018إلى أن إدارة المعرفة يتم تحديدها من خالل الجانب الثقافي للمنظمة الذي يمثل القيم،
والعادات ،والتعليمات ،والسياسات ،واألنماط اإلدارية السائدة ،التي تسعى المنظمة فيها إلى تقليل التعارض ونبذ

الفوارق بين ثقافة المنظمة واألفراد ،وخلق حالة من التوافق بينهما باستخدام ونشر المعرفة بين العاملين.

ويرى ) )Ramanigopal,2012إلى أن إدارة المعرفة تتمثل بالمهارات ،والقدرات ،والخبرات ،والعالقات داخل المنظمة

وخارجها ،ويتم تخزينها ونشرها لالستفادة منها ،واستخدامها في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،وحل المشكالت اليومية.

ويشير ) )Rainer et al.,2013بأنها جهد منظم ومدروس يستهدف تنمية ،وتطوير ،واستثمار المورد البشري
ُ
في المنظمة ،من خالل توليد المعرفة من مصادرها الداخلية والخارجية ،وتنظيمها ،وتخزينها ،ونشرها ،وتطبيقها على

مختلف أنشطة ومجاالت المنظمة.

وتعرف الدراسة الحالية إدارة المعرفة بأنها عملية تكاملية للحصول على المعلومات ،وتنظيمها ،وتخزينها
وتقديمها بهدف تحسين جودة الممارسات المهنية واإلدارية داخل المنظمة وتحسين المخرجات.
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أهمية إدارة المعرفة:

تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية الحديثة في عالم أعمال اليوم ،إذ تزايد اهتمام المنظمات المعاصرة

بإدارة المعرفة ،وذلك بالنظر إليها بأنها تعد أساساً فاعالً إلضافة أو إنشاء قيمة للمنظمة؛ من خالل عمليات االبتكار،
واإلبداع وتكامل المعرفة بطرق فريدة وغير مسبوقة ).)Zhang et al.,2018
ويبين ) )Wickramasinghe,2019بأن أهمية إدارة المعرفة تكمن بكونها نشاطات وعمليات موجهة لتجميع وتخزين
الخبرات والمعلومات المتراكمة بطريقة يسهل الوصول من خاللها لهذه المعلومات ،أو لألفراد الذين يمتلكونها ،في الوقت المناسب،

وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجية في أداء األعمال ،وتحسين جودة وسرعة اتخاذ الق اررات في المنظمة.

وأشار ( )buran,2015إلى أن أهمية إدارة المعرفة تكمن في النقاط التالية:
 -1تعد عملية نظامية وتكاملية ،لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في سبيل تحقيق أهدافها.
 -2تعزز من قدرة المنظمة على الحفاظ على أدائها التنظيمي.
 -3تتيح للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة ،وتوثيق المتوافر منها ،وتطويرها ،ومشاركتها ،وتطبيقها وتقييمها.
 -4تعد أداة فاعلة تمكن المنظمة من استثمار راس مالها الفكري.

 -5تعد أداة فاعلة للمنظمات لتشجيع وتحفيز القدرات اإلبداعية للموارد البشرية في المنظمة.

وترى الدراسة بأن إدارة المعرفة تُمثل ثروة حقيقة ومورد ثمين بالنسبة للمستشفيات األردنية الخاصة ،إذ تبرز
أهمية إدارة المعرفة فيما تشكله من إضافة قيمة ِلتلك المستشفيات ،وتحقيق الميزة التنافسية لها ،في ظل بيئة دائمة
التغير؛ لذا فإن تطبيق إدارة المعرفة لدى المستشفيات األردنية الخاصة ،قد يفتح لها آفا ًقا جديدة نحو تعزيز مكانتها،

وإمكاناتها وقدراتها التناف سية؛ ألنها تشكل أداة فاعلة في تشجيع التوجهات والقدرات اإلبداعية لدى العاملين ،وإيجاد
معارف جديدة؛ لتقديم خدمات فريدة وغير مسبوقة.

أهداف إدارة المعرفة:

تهدف إدارة المعرفة إلى المحافظة على تنمية المعرفة وتطويرها ،والمحافظة عليها في المنظمات المعاصرة؛

لتحقيق أهدافها اإلدارية ،واإلستراتيجية ،وبما يساعدها على تعزيز ميزتها التنافسية ،وتعزيز عمليات االبتكار والتجديد في
المنظمة). (Durst & Evangelista, 2018

الخارجية،
الداخلية و
وتعد إدارة المعرفة نمطاً إداري ًا ،ومنهجياً متكامالً ،يسعى إلى توليد المعرفة من مصادرها
ّ
ّ
بهدف استغاللها ،بما يخدم مصلحة الم َّ
نظمة ،ويعمل على تحسين األداء واإلنتاجية ).)Biscotti et al., 2018
ُ
ويمكن تلخيص أهداف إدارة المعرفة في ما يلي ):)Langeroodi, 2014; Mention, 2012; Huang & Wu, 2010

 -توليد المعرفة الالزمة للمنظمة من مصادرها الداخلية والخارجية.

 مساعدة المنظمة على البحث والتطوير للحصول على المعرفة ،واكتسابها ،واستخدامها في أنشطتها المختلفة. -وجود ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة والتعلم.

 االهتمام بزيادة كفاءة رأس المال البشري للمنظمة وتطوير مهارته. -السعي لتوافق أهداف المعرفة مع أهداف المنظمة ،لتحقيق التقدم والنجاح.

 تحسين المركز التنافسي للمنظمة ،من خالل تطوير الموجودات غير الملموسة ،والتي تسهم بتقديم منتجات ذاتجودة عالية تلبي احتياجات ورغبات العمالء.
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الدراسات السابقة:
الدراسات باللغة العربية
دراسة (رشيد وحميد )2019 ،بعنوان :دور المرونة االستراتيجية في تعزيز األداء االبداعي
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المرونة االستراتيجية في تعزيز األداء االبداعي للمنظمات ،من وجهة

نظر أعضاء عدد من رؤساء وأعضاء مجالس عدد من الكليات األهلية في العراق ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وتم تصميم استبانة خاصة بالدراسة من مجتمع الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية
للمرونة االستراتيجية في تعزيز األداء اإلبداعي للكليات المدروسة ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على بناء أنظمة

متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحديث قاعدة بياناتها باستمرار.

دراسة (عائض وعمر )2019 ،بعنوان :المرونة اإلستراتيجية وأثرها في أداء الجامعات اليمنية

هدفت الدراسة إلى قياس أثر المرونة االستراتيجية في أداء الجامعات اليمنية بأبعاده المختلفة ،واستخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعات اليمنية ،وقد تم

اختيار عينة الدراسة بأسلوب المسح الشاملوتم تصميم استبانة خاصة بالدراسة وتوزيعها على مجتمع الدراسة ،وتوصلت
الدراسة إلى وجود اهتمام في ممارسة المرونة االستراتيجية في الجامعات اليمنية ،وإلى وجود أثر ألبعاد المرونة

االستراتيجية في أداء الجامعات ،واوصت الدراسة بضرورة زيادة ممارسة الجامعات اليمنية للمرونة االستراتيجية؛ لما لذلك
من أثر إيجابي في تعزيز أداء تلك الجامعات.
دراســة الشــنطي والشــري

( )2018بعنـوان :ودور عمليــات إدارة المعرفــة فــي تحســيا الرشــاقة االســتراتيجية بالمنظمــات

غير الحكومية  -قطاع غزةو.
هدفت ِ
وتكون ُمجتمع
الدراسة إلى البحث في دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين الرشاقة االستراتيجية،
َّ
ّ
ِ
ِ
َّ
الدراسة المنهج الوصفي
المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ،واعتمدت ّ
ّ
الدراسة من جميع العاملين في ُ
التَّحليليي؛ لتحقيق أهداف ِ
الدراسة  ،واإلجابة عن تساؤالتها ،وتم تطوير استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع البيانات من
ّ
وصلت ِ
الدراسة إلى عدد من َّ
أهمها :وجود أثر ذي داللة إحصائيَّة لعمليات إدارة المعرفة في
وت َّ
أفراد العينةَ ،
ّ
النتائج ،من ّ
نظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،وأوصت ِ
تحسين الرشاقة االستراتيجية بالم َّ
الدراسة بضرورة تبني المنظمات مفهوم
ّ
َ
ُ
َّ
إدارة المعرفة بوصفه مدخالً لتحسين األداء التنظيمي.
ّ
دراسة الدده والسلمان ( )2017بعنوان :وأثر متطلبات إدارة المعرفة فـي تحقيـق التغييـر اإلداري ،دراسـة اسـتطالعية فـي
جامعة بابلو.

هدفت ِ
وتكون
الدراسة إلى التعرف إلى أثر متطلبات إدارة المعرفة في تحقيق التَّغيير اإلداري في جامعة بابلَّ ،
ّ
ِ
مجتمع ِ
الدراسة المنهج الوصفي
الدراسة من العاملين في المستويات التنفيذية العاملة في جامعة بابل -العراق ،واعتمدت ّ
ّ
ُ
ِ
َّ
الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،وتم تطوير استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع البيانات من
التحليليي؛ لتحقيق أهداف ّ
أفراد العينة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائيَّة بين متطلبات إدارة المعرفة والتَّغيير اإلداري في
ِ
جامعة بابل ،وأوصت ِ
بالتحديات التي تواجه التَّغيير لغرض مواجهتها
الدراسة ضرورة زيادة اهتمام القيادة في جامعة بايل
ّ
ّ
عند تنفيذ التَّغيير ،وزيادة اهتمامها بمعتقدات وأهداف األفراد التنفيذيين ،ومراعاتها عند التّخطيط لعملية التَّغيير.
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الـدور الوسـية للريـادة:
اتيجيات إدارة المعرفـة فـي األداء الت
نظيمـي الختبـار ا
دراسة الذيابات ( ،)2017بعنوان :وأثـر اسـتر ا
ا
دراسة تطبيقية في مدينة الحسا الصناعيةو.

اتيجيات إدارة المعرفة في األداء َّ
متغير
ًا
التنظيمي بوجود الريادة بوصفها
هدفت الدراسة إلى النعرف إلى أثر استر ّ
ّ
وتكون مجتمع الدراسة من
وسي ً
طا في العالقة بينهما ،لدى الشركات الصناعية األردنية في مدينة الحسن الصناعيةَ ،
العاملين في مدينة الحسن الصناعية ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التَّحليليي؛ لتحقيق أهداف ِ
الدراسة ،واإلجابة عن
ّ
تساؤالتها ،وتم تصميم استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من َّ
أهمها:
النتائج ،من ّ
َ
إحصائية
إحصائية الستراتيجيات إدارة المعرفة في األداء التنظيمي ،فضالً عن وجود أثر ذو داللة
وجود أثر ذو داللة
ّ
ّ
ّ
الستراتيجيات إدارة المعرفة في تبني التوجه الريادي ،في الشركات في مدينة الحسن الصناعية ،وأوصت ِ
الدراسة بضرورة
ّ
ّ
َ
َّ
اتيجيات إدارة المعرفة بفعالية ،وضرورة التركيز على المبادأة ،وأخذ المخاطرة؛ الغتنام
المنظمات الصناعية الستر ّ
استخدام ُ

التوسع فيها.
الفرص في األسواق و ّ
دراسة (حسيا )2016،بعنوان :أثر المرونة اإلستراتيجية لمنظمات األعمال في ترشيد ق ارراتها االستراتيجية

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة عالقة المرونة االستراتيجية وأثرها في ترشيد الق اررات االستراتيجية في منظمات

األعمال ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليل ،وتم إعداد استبانة خاصة لهذه الغاية؛ لجمع البيانات من
مجتمع الشركة العامة للزيوت النباتية ،وتم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة من عدد من موظفي

الشركة ،واستخدم الباحث األسلوب االحصائي الوصفي االستداللي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أث اًر ذو داللة احصائية

للمرونة اإلستراتيجية في ترشيد الق اررات االستراتيجية ،وأوصت الدراسة بضرورة قيام الشركة بتحديد أهم المجاالت التي

تتمتع بها في مجال المرونة االستراتيجية والتي من الممكن توظيفها في ترشيد ق ارراتها االستراتيجية.
الدراسات باللغة االنجليزية
دراسة ( )El-Mosy,2018بعنوان:
The Role of Strategic Flexibility in Supporting Marketing Performance : An Applied Study
on Construction Companies in Egypt
دور المرونة اإلستراتيجية في دعم األداء التسويقي :دراسة تطبيقية على شركات المقاوالت في مصر
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل العالقة بين المرونة االستراتيجية واألداء التسويقي في شركات المقاوالت في

مصر ،وتسعى الدراسة إلى وضع خطة عمل تنفيذية لدعم قدرة شركات المقاوالت في مصر لتحقيق معدالت أعلى لألداء

التسويقي من خالل تطبيق أبعاد المرونة االستراتيجية .وتم تطبيق الدراسة على عدد من القيادات العليا ممن يشغلون

منصب عضو مجلس إدارة ،ومنصب رئيس قطاع ،في شركات المقاوالت في مصر ،واعتمدت الباحثة على أسلوب

المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة .وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالف بين شركات المقاوالت التابعة للقطاع
العام والشركات التابعة للقطاع الخاص من حيث تطبيق أبعاد المرونة االستراتيجية ،ووجود اختالف بين الشركات الكبيرة
والمتوسطة والصغيرة الحجم من حيث تطبيق أبعاد المرونة االستراتيجية ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية بين

المرونة االستراتيجية وأبعادها المختلفة واألداء التسويقي لشركات المقاوالت محل الدراسة.
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دراسة) Adam et al. (2018بعنوان:

The Mediating Role of Knowledge Management in E-Businesses in Malaysia.
اإللكترونية في ماليزيا.
الريادي واألداء التنظيمي لشركات األعمال
الدور الوسية إلدارة المعرفة في العالقة بيا التوجه
ا
ا
ا
هدفت الدراسة إلى استكشاف الدور الوسيط إلدارة المعرفة في العالقة بين التوجه الريادي واألداء التنظيمي

للشركات اإللكترونية في ماليزيا ،وتكون مجتمع الدراسة من من الموظفين العاملين في كافة المستويات اإلدارية في
شركات األعمال اإللكترونية في ماليزيا ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التَّحليليي؛ لتحقيق أهداف ِ
الدراسة ،واإلجابة
ّ
عن تساؤالتها ،واستُ ْخ ِد َم ْت االستبانة أداة لجمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إلى أن التوجه الريادي له تأثير إيجابي في

إدارة ال معرفة ،وأن إدارة المعرفة لها تأثير إيجابي في األداء التنظيمي ،وأن إدارة المعرفة تتوسط العالقة بين التوجه
الريادي ،واألداء التَّنظيمي ،كما أشارت َّ
النتائج إلى أن إدارة المعرفة تؤدي إلى اتخاذ ق اررات أكثر فعالية؛ من أجل تحقيق
ّ
ِ
يادي في شركات
أوصت ّ
أداء أفضل لشركات األعمال اإللكتر ّ
الدراسة بضرورة اتباع منهج التوجه الر ّ
ونية في ماليزيا ،و َ
األعمال اإللكترونية الماليزية.

دراسة) Malayeri et al. (2017بعنوان:
Studying the Mediating Role of Knowledge Management Practices in the Effect of Human
Capital on Organizational Innovation
الدور الوسية لممارسات إدارة المعرفة في أثر رأس المال البشري في اإلبداع التنظيميو
دراسة ا
ا
هدفت ِ
الدور الوسيط لممارسات إدارة المعرفة في أثر رأس المال البشري في اإلبداع التَّنظيمي
الدراسة استكشاف ّ
ّ
ّ
وتكون مجتمع ِ
الدراسة من المديرين والموظفين العاملين في مصرف طهران وفروعه ،وتم
ّ
في مصرف طهران – إيرانُ َّ ،
اتباع المنهج الوصفي التحليليي؛ من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،واستُخدمت االستبانة أداة رئيسة
وصلت ِ
التطورات في مجال
توجه ملموس لدى مصرف طهران لمواكبة
العِّيَنة ،وتَ َّ
ّ
الدراسة إلىوجود ّ
لجمع البيانات من أفراد َ
ّ
فعال في العالقة بين رأس المال البشري ،واإلبداع التَّنظيمي،
إدارة المعرفة ،كما أن ممارسات إدارة المعرفة لها دور َّ
وأوصت الدراسة بإيالء اهتمام خاص لتمكين الموظفين من حيث إخضاعهم لبرامج التدريب المستمر ،وتقديم أفكار جديدة

في جلسات جماعية بين الموظفين.

دراسة ( )radomska,2015بعنوانStrategic Flexibility of enterprises :
المرونة االستراتيجية للمنظمات

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المرزنة االستراتيجية في الشركات وعالقتها باتخاذ القرار ،وتم اختيار ثالث

شركات أمريكية كمجتمع للدراسة ،وتم است خدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من
قيادات هذه الشركات ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية ما بين المرونة االستراتيحية واتخاذ الق اررات الخاصة

بداراة الشركات ومواجهة المواقف الحرجة التي يمكن أن تتعرض لها ،واوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى المرونة
االستراتيجية لدى الشركات المبحوثة لما في ذلك من أثر على زيادة قدرتها على اتخاذ الق اررات الصائبة وإظهار ميزتها

التنافسية.
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المنهجية والتصميم
منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ،ومن ثم فإن

تصميم الدراسة الحالية يعتمد على المنهج الوصفي في البحوث اإلنسانية ،وذلك بغرض وصف الخصائص والمتغيرات

المتعلقة بمشكلة الدراسة ،والتي تتمثل في المرونة االستراتيجية متغي اًر مستقالً ،وإدارة المعرفة متغي اًر تابعاً ،كما تستخدم

الدراسة الم نهج التحليلي (السببي) بغرض تحديد دور المرونة االستراتيجية بأبعادها في إدارة المعرفة ،كما تتناول الدراسة
مصادر البيانات المطلوبة ،وأداة جمع البيانات (االستبانة) ،وتقسيم صالحية النموذج ،وأساليب تحليل البيانات واختبار

الفرضيات.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراس ة من جميع مدراء اإلدارة العليا والوسطى في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان،

وبلغ عددهم ( )175فرداً يمثلون مجتمع الدراسة ،وقد اعتمد الباحث أسلوب المسح الميداني الشامل في جمع البيانات من أفراد

مجتمع الدراسة؛ للحصول على معلومات دقيقة من خالل توزيع االستبانات على أفراد وحدة التحليل ،ويبين الجدول ( )1توزيع
مجتمع الدراسة الموظفين في اإلدارة العليا والوسطى في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان:
جدول رقم ( :)1الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة موزعاً حسب المسمى الوظيفي

الترتيب

اسم المستشفى

مدير مستشفى

مساعد مدير مستشفى

رئيس قسم

1

مستشفى االسراء

1

3

20

24

2

مستشفى ابن الهيثم

1

4

14

19

3

مستشفى الجاردنز

1

2

18

21

4

مستشفى االستقالل

1

4

13

18

5

مستشفى الشميساني

1

2

6

9

6

مستشفى االردن

1

4

17

22

7

مستشفى المركز العربي الطبي

1

4

22

27

8

مستشفى االستشاري

1

3

19

23

9

مستشفى رويال

1

3

8

12

9

29

137

175

المجموع

المجموع

المصدر :المواقع االلكترونية للمنظمات أعاله.
وحدة التحليل:

وشملت وحدة التحليل للدراسة المدراء الموظفين في اإلدارة العليا والوسطى ،وتم اختيار أفراد وحدة التحليل

والمعاينة عمداً وذلك بوصفهم المسؤولون عن المستشفيات العاملين فيها ،ولرؤيتهم بعيدة المدى وتصوراتهم الواسعة عن
نشاط قطاعهم ،إضافة إلى إمتالكهم خبرات واسعة في مجال عملهم مما مكنهم من التعامل مع أداة الدراسة بشكل

موضوعي.

والجدول رقم (ُ )2يوضح إجمالي عدد االستبانات الموزعة على إدارة المستشفيات ،وعدد االستبانات المستردة،
وعدد االستبانات الصالحة للتحليل.
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جدول رقم ( :)2إجمالي عدد االستبانات الموزعة على المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،وعدد االستبانات
المستردة ،وعدد االستبانات الصالحة

التسلسل

عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات المستردة

عدد االستبانات الصالحة للتحليل

المجموع

175

157

144

نسبة االستجابة

%100

%89.7

%82.3

وكما نالحظ في الجدول أعاله فإن نسبة عدد االستبانات الصالحة للتحليل قد بلغت أكثر من  %82وهي نسبة
قوية تدلل على قوة وتماسك االستبانة.
ويتناول الجدول رقم ( )3ت حليل الخصائص الشخصية ،والوظيفية ألفراد وحدة التحليل ،التي تتضمن :النوع

االجتماعي ،والفئة العمرية ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وعدد سنوات الخبرة؛ وذلك من خالل استخراج التك اررات
للمتغيرات الشخصية والوظيفية ،وذلك على النحو اآلتي:
والنسب المئوية
ّ

جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

المتغير
النوع االجتماعي

العمر

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

عدد سنوات الخبرة

المستويات

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

80

55.6

أنثى

64

44.4

المجموع

144

100.0

أقل من  30سنة

17

11.8

من  40 – 30سنة

28

19.4

من  50 – 41سنة

46

31.9

أكثر من  50سنة

53

36.8

المجموع

144

100.0

بكالوريوس

110

76.4

ماجستير

30

20.8

دكتوراة

4

2.8

المجموع

144

100.0

مدير مستشفى

9

6.3

مساعد مدير مستشفى

19

13.2

رئيس قسم

116

80.6

المجموع

144

100.0

أقل من  5سنوات

15

10.4

من  – 5إلى  10سنوات

34

23.6

من  – 11إلى  15سنة

42

29.2

 16سنة فأكثر

53

36.8

المجموع

144

100.0

 -1وصول نسبة الذكور  ،)80( %55.6أما اإلناث فقد بلغت .)64( %44.4
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أن أعلى نسبة لمعدالت العمر تتمركز في الفئة العمرية (أكثر من  50سنة) بنسبة بلغت  ،%36.8وتلتها
 -2مالحظة ّ
الفئة العمرية ( )50-41إذ بلغت  ،%31.9تلتها الفئة العمرية ( )40-30بنسبة بلغت  ،%19.4تلتها الفئة العمرية
(أقل من  30سنة) وبنسبة بلغت .%11.8

 -3مجيء المؤهالت العلمية لعينة الدراسة موزعة على ثالث مؤهالت مختلفة؛ إذ بلغت النسبة األكبر لمؤهل

البكالوريوس وبلغت نسبته ( ،)%76.4تالها مؤهل الماجستير بنسبة ( ،)%20.8وكانت أقل نسبة لمؤهل الدكتوراة

أن مؤهل بكالوريوس هو أعلى نسبة في عينة الدراسة.
وبلغت ( .)%2.8ومن المالحظ ّ
 -4بلغت نسبة رؤساء األقسام  ،%80.6تالها مساعد مدير مستشفى وبنسبة  ،%13.2وأخي ًار حلت فئة مدراء
المستشفيات وبنسبة .%6.3

أن نسبته  %36.7من أفراد ينتمون إلى الفئة (أكثر من  16سنة) وبنسبة بلغت  ،%36.8تالها األفراد
 -5مالحظة ّ
المنتمين إلى الفئة العمرية ( 15-11سنة) وبنسبة بلغت  ،%29.2تالها األفراد المنتمين إلى الفئة ( 10-5سنوات)
وبنسبة بلغت  ،%23.6وأخي اًر حل األفراد ذوي الخبرة ( 5سنوات فأقل) في المرتبة األخيرة وبنسبة بلغت .%10.4

أساليب جمع البيانات

تعتمد الدراسة الحالية على نوعين من البيانات الالزمة ،وهي الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة الحالية

من تقارير ونشرات ،وكذلك المراجع العربية واألجنبية والمجالت والدوريات ذات العالقة بموضوع الدراسة.

باإلضافة إلى البيانات األولية ،حيث تم االعتماد على البيانات التي تم استخراجها من االستبانات الموزعة على

عينة الدراسة والموجهة إلى المسؤولين في اإلدارة العليا والوسطى في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة
عمان ،وتضمنت االستبانة النهائية (مرفقة) أسئلة تحقق أهداف الدراسة الحالية.
أداة الدراسة:
اعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على تصميم االستبانة كأداة للدراسة ،وتم تخصيص الصفحة األولى لتقديم

الدراسة وأهدافها ،وطلب التعاون في استيفاء المعلومات المطلوبة ،أما األقسام األخرى فكانت كما يلي:

القسم األول :تضمن القسم األول األسئلة المتعلقة بالعوامل الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة وشملت (النوع االجتماعي،
والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة).

القسم الثاني :تضمن القسم الثاني بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس
تصورات المسؤولين في اإلدارة العليا والوسطى في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان محل الدراسة

نحو مستوى تطبيق المرونة االستراتيجية بأبعادها (مرونة الهيكل التنظيمي ،مرونة رأس المال البشري ،مرونة الخدمة)،
وخصصت الفق ارت من ( )15-1لقياس هذا المتغير.
القسم الثالث :تضمن القسم الثالث بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس

تصورات المسؤولين في اإلدارة العليا والوسطى في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان محل الدراسة

نحو مستوى تطبيق إدارة المعرفة ،وخصصت الفقرات من ( )21-16لقياس هذا المتغير وأبعاده.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم جمع االستبيان باستخدام طريقة الزيارة المباشرة لتسليم االستبيان باليد لعينة

الدراسة ،وبعد تجميعها تم إدخالها على حزمة األساليب اإلحصائية المتخصصة للبحوث االجتماعية (SMART-
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) ، PLS.3وتمثلت الخطوة األولى في تحليل بيانات هذه الدراسة بتقييم ثبات أداة الدراسة التي اعتمدت عليها الدراسة
الحالية.
صدق أداة الدراسة

لقد تم قياس صدق المحتوى لالستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين والمختصين في المجال

اإلداري وأساتذة الجامعات األردنية وعددهم ( )11محكماً للتأكد من صدق االستبانة وقد تم مراعات آرائهم واألخذ
بملحوظاتهم وتم إعادة صياغة بعض الفقرات وإجراء التعديالت المطلوبة ،بشكل دقيق يحقق التوازن في مضامين
االستبانة وفقراتها.
ثبات أداة الدراسة:

تم استخدام كرونباخ الفا ( )Cronbach Alphaباعتباره أكثر أساليب تحليل االعتمادية دالل ًة في تقييم درجة
التناسق الداخلي بين محتويات أو بنود المقياس المستخدم ،وأن الحدود المقبولة بمعامل االرتباط ألفا ()Alpha > 0.70

وفقاً لمستويات تحليل االعتمادية في العلوم االجتماعية ( )40تم تطبيق هذا األسلوب على مقياس المرونة االستراتيجية،
ومقياس إدارة المعرفة ،ولقد أظهرت نتائج التحليل أن قيم معامل ألفا لمقياس أبعاد المرونة االستراتيجية تراوحت بين

( ،)0.869-0.800ولمقياس إدارة المعرفة ( ،)0.853وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية والجدول رقم ( )4يوضح
درجة االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة حسب اآلتي:
جدول رقم ( :)4تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بيا محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة
الفقرات

البعد

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات )(Alpha

5-1

مرونة الهيكل التنظيمي

5

0.859

10-6

مرونة أرس المال البشري

5

0.800

15-11

مرونة الخدمة

5

0.869

21-16

إدارة المعرفة

6

0.853

وبناء على نتائج التحليل السابق ،فإن المقاييس المستخدمة في الدراسة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
ً
بين محتوياتها ،وبقدرتها على تحقيق أهداف الدراسة واالعتماد عليها في المراحل الالحقة من التحليل.
تحليل نتائج الدراسة:
وصف إجابات أفراد وحدة التحليل عا متغيرات الدراسة:

سعت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:

السؤال األول :مـا هـي تصـورات المبحـوثيا العـامليا فـي اإلدارة العليـا والوسـطى فـي المستشـفيات الخاصـة العاملـة فـي

محافظة عمان عا مستوى تطبيق المرونة االستراتيجية بأبعادها مرونـة الهيكـل التنظيمـي ،مرونـة رأس المـال البشـري،
مرونة الخدمة؟

لوصف مستوى تطبيق أبعاد المرونة االستراتيجية في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،تم

استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية البعد ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)5
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جدول رقم ( :) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وواقع ممارسة أبعاد المرونة االستراتيجية في المستشفيات الخاصة
العاملة في محافظة عمان.

الفقرات

المجال

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

المستوى بالنسبة

للمتوسة الحسابي

1-5

مرونة الهيكل التنظيمي

3.964

0.656

2

مرتفع

6-10

مرونة رأس المال البشري

4.072

0.734

1

مرتفع

11-15

مرونة الخدمة

3.917

0.642

3

مرتفع

المجموع

المتوسط الحسابي الكلي

3.984

0.681

-

أن المتوسط الكلي لمتغير المرونة االستراتيجية جاء بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ
يظهر من الجدول رقم (ّ )5
المتوسط الحسابي الكلي ( )3.984وبانحراف معياري ( ،)0.681حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين (–3.917
 ) 4.072على مقياس ليكرت الخماسي ،والذي يشير إلى واقع الممارسة المرتفع ألبعاد المرونة االستراتيجية ،إذ جاء في
المرتبة األولى ُبعد "مرونة الهيكل التنظيمي" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.072وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ
( )3.984وبانحراف معياري بلغ ( ،) 0.734فيما حصل بعد "مرونة الخدمة" على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي

( )3.917وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.984وبانحراف معياري ( ،)0.642وبين الجدول ايضاً
التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدى التحليل حول أبعاد المرونة االستراتيجية ،وهو ما يعكس التقارب في وجهات
نظر أفراد وحدة التحليل حول واقع ممارسة أبعاد المرونة االستراتيجية ،ويشير الجدول أيضاً إلى التقارب في قيم

المتوسطات الحسابية ،وبشكل عام يتبين أن واقع ممارسة أبعاد المرونة االستراتيجية في المستشفيات الخاصة العاملة في

محافظة عمان بحسب تصورات المبحوثين كان مرتفعاً.
كما تم احتساب الوزن النسبي ألبعاد المرونة االستراتيجية كما هي موضحة في الشكل رقم (.)1
87.9%

86.0%
84.8%

مرونة الخدمة

مرونة راس المال البشري

88.5%
88.0%
87.5%
87.0%
86.5%
86.0%
85.5%
85.0%
84.5%
84.0%
83.5%
83.0%

مرونة الهيكل التنظيمي

الشكل رقم ( :)2الوزن النسبي ألبعاد المرونة االستراتيجية

بلغ الوزن النسبي لمرونة الهيكل التنظيمي  ،%84.8ولمرونة رأس المال البشري  ،%87.9ولمرونة الخدمة  ،%86وهذه
النتيجة تدل على درجة الموافقة المرتفعة بتطبيق أبعاد المرونة االستراتيجية في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان

بحسب تصورات المبحوثين.
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السؤال الثاني :ما هي تصـورات المبحـوثيا العـامليا فـي اإلدارة العليـا والوسـطى فـي المستشـفيات الخاصـة العاملـة فـي

محافظة عمان عا مستوى تطبيق إدارة المعرفة؟

لوصف مستوى تطبيق إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،تم استخدام المتوسط الحسابي

واالنحراف المعياري ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي ( )4.017على مقياس ليكرت الخماسي ،وبانحراف معياري (،)0.869

ويشير ذلك إلى واقع الممارسة المرتفع إلدارة المعرفة .كما أن التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول متغير إدارة
المعرفة ،وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول واقع ممارسة إدارة المعرفة ،وبشكل عام يتبين أن واقع

ممارسة إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان بحسب تصورات المبحوثين كان مرتفعاً.
مؤشرات جودة النموذج:

يتم تقييم جودة النموذج ما خالل مجموعة ما المؤشرات والموضحة كما يلي:
أوالً :تقييم نموذج القياس :إن التوصل إلى نماذج أكثر صالحية لالستخدام وأكثر مالئمة لبيئة بحثية ،فهذا يعني بالضرورة أن
تلك النماذج تتمتع بصدق وموثوقية عاليين تتيح للدراسات الالحقة بأن تستخدمها ،ومن هنا تبرز أهمية كل من الصدق التقاربي

والصدق التمييزي

الصدق التقاربيConvergent Validity :

حيث يبين الجدول ( ) 8نتائج التحليل االحصائي الختبار الصدق التقاربي للدراسة الحالية ،وسيتم اختبار البيانات

باستخدام برنامج (.)SMART- PLS,3

الجدول رقم ( :)6مؤشرات الصدق التقاربي
المتغيرات

معدل التبايا المستخرج
AVE
<0.50

الثبات المركب
Composite Reliability CR
<0.70

ألفا كرونباخ
Cronbach’s Alpha
<0.70

مرونة الهيكل التنظيمي

0.643

0.899

0.859

مرونة رأس المال البشري

0.555

0.862

0.800

مرونة الخدمة

0.660

0.906

0.869

إدارة المعرفة

0.596

0.894

0.853

المصدر :من اعداد الباحث استناداً لمستخرجات (.)Smart,PLS3

يتضح من خالل الجدول أعاله أن كل متوسطات التباين المفسر ( )AVEأكبر من  ،0.50كما أن جميع معامالت الثبات

المركب ( )CRمعنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية؛ ألنها أكبر من

 ،0.70إضافة إلى أن جميع معامالت كرونباخ الفا مقبولة من الناحية
اإلحصائية ألنها أكبر من  ،0.70وضمن المعدالت المسموح.

كما تم استخراج معامالت التشبع ( )Factor Loadingلكافة
فقرات الدراسة والموضحة في الشكل رقم ( .)2حيث يتضح من خالل
الشكل بأن قيم معامالت التشبع لفقرات الدراسة كانت أكبر من  ،0.70وهي

ضمن المعايير المقبولة ،وبذلك يتحقق أعلى درجة من الصدق التقاربي

لنموذج الدراسة.
الشكل ( )3معامالت التشبع لفقرات الدراسة بحسب النموذج البنائي.
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الصدق التمييزي Discriminant Validity

ويشير إلى تباعد الفقرات لمتغير ما بشكل منطقي وعدم تكرارها وتداخلها مع متغيرات أخرى ،ويمكن الحصول

عليه من خالل اختبار مصفوفة الصدق التمييزي بين متغيرات وأبعاد الدراسة الذي يقيس أن الفقرة المعين تقيس المتغير

الذي ُبني من أجله وال يقيس متغيرات أخرى ،وعلى النحو اآلتي:

الجدول رقم ( :)7مؤشرات الصدق التمييزي

مرونة راس المال
البشري

مرونة الهيكل

مرونة

التنظيمي

الخدمة

0.745

ادارة المعرفة

المؤشر

0.772

ادارة المعرفة

0.834

0.482

مرونة الخدمة

0.802

0.613

0.494

مرونة الهيكل التنظيمي

0.343

0.386

0.395

مرونة راس المال البشري

المصدر :من اعداد الباحث استناداً لمستخرجات (.)Smart,PLS3

يتضح من خالل الجدول أعاله بأن جميع معامالت  DVالصدق التمييزي معنوية ومقبولة إحصائي ًا ،وذلك حيث

إن قيمة تقاطع كل ُبعد مع نفسه أكبر من تقاطعه مع أي ُبعد آخر في المصفوفة ،وهذا يدل على عدم تداخل وتشابك
بين أبعاد الدراسة ومتغيراتها.

كما تم التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
عال بين أبعاد المستقلة  Multicollinearityباستخدام معامل تضخم البيانات (،)VIF
واختبار التباين المسموح به  Toleranceلكل ُبعد من أبعاد الدراسة مع مراعات عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به
( )VIFللقيمة ( .)10وأن تكون قيمة التباين المسموح به  Toleranceأكبر من (.)0.05
الجدول رقم ( :)8اختبار معامل تضخم التبايا والتبايا المسموح

مرونة الهيكل التنظيمي

التبايا المسموح به
)(Tolerance
0.494

2.103

مرونة رأس المال البشري

0.395

1.707

0.266

مرونة الخدمة

0.482

2.215

0.358

إدارة المعرفة

0.772

1.769

0.131

المتغيرات

معامل تقييم التبايا)(VIF

Skewness
0.344

المصدر :من اعداد الباحث استناداً لمستخرجات (.)Smart,PLS3

ُيظهر الجدول ( )10أن قيمة ( )VIFلجميع المتغيرات كانت اقل من ( )10وتتراوح ما بين (– 1.707
 ،)2.215كما نالحظ أن قيمة التباين المسموح به ( )Toleranceلجميع المتغيرات كانت أكبر من ( )0.05وتتراوح ما
بين ( ،)0.772– 0.395ولذلك يمكن القول إنه ال يوجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
عال بين المتغيرات
المستقلة ،كما أشارت النتائج إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حيث كانت معامالت  Skewnessمنخفضة جداً ولم

تتجاوز في حدها األعلى (.)0.358
ثانياً :تقييم النموذج البنائي:

يتم تقييم النموذج البنائي للدراسة باستخدام مجموعة من المعايير واألساليب االحصائية المبينة في الجدول (.)9
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الجدول رقم ( :)9مؤشرات مطابقة النموذج البنائي

المرونة االستراتيجية  >-إدارة المعرفة

معامل التحديد
R2
0.859

القوة التفسيرية
F2
0.485

القوة التنبؤية
Q2
0.226

مرونة الهيكل التنظيمي  >-إدارة المعرفة

0.722

0.484

0.398

مرونة رأس المال البشري  >-إدارة المعرفة

0.764

0.531

0.407

مرونة الخدمة  >-إدارة المعرفة

0.730

0.388

0.398

المسار

يستخدم معامل التحديد ) (R2لقياس نسبة التباين في المتغيرات التابعة التي استطاع النموذج تفسيرها ،وقد كان
معامل التحديد للمسار األول  :المرونة االستراتيجية  >-إدارة المعرفة في النموذج ( )R2=0.859وهذا يشير إلى أن
 %85.9من التباين في إدارة المعرفة في قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،تم تفسيره من قبل
المرونة االستراتيجية ،كما وبلغت قيمة معامل التحديد للمسار الثاني  :مرونة الهيكل التنظيمي  >-إدارة المعرفة
( )R2=0.722وهذا يعني أن ما مقداره  %72.2من التباين في إدارة المعرفة قد تم تفسيره من قبل مرونة الهيكل

التنظيمي ،أما قيمة معامل التحديد للمسار الثالث  :مرونة رأس المال البشري  >-إدارة المعرفة فقد بلغت ()R2=0.764

وهذا يعني أن ما مقداره  %76.4من التباين في إدارة المعرفة قد تم تفسير من قبل مرونة رأس المال البشري ،وأخي ًار
بلغت قيمة معامل التحديد للمسار الرابع  :مرونة الخدمة  >-إدارة المعرفة ( )R2=0.730وهذا يعني أن ما مقداره

 %73.0من التباين في إدارة المعرفة قد تم تفسير من قبل مرونة الخدمة.

وكذلك تم استخدام اختبار ( )Blindfoldingلبيان قدرة المتغير المستقل بالتنبؤ في التغييرات الحاصلة في
المتغير التابع ويرمز له ( )q2وكقاعدة فإن القيم الحرجة مشابهة لقيم ( .)f2ويشير الجدول ( )1إلى أن قيمة ()q2
للمسار األول قد بلغت ( )0.226وهذا يشير إلى أن للمرونة االستراتيجية القدرة على التنبؤ في التغيير الحاصل في
إدارة المعرفة ،وهذا القدرة جاءت (بدرجة كبيره) ،وللمسار الثاني بلغت قيمة ( ،0.398 )q2وللمسار الثالث بلغت قيمة

( ،0.407 )q2وللمسار الرابع بلغت قيمة ( 0.398 )q2وهي ضمن القيم المقبولة من الناحية االحصائية بحسب (.)40

وأخي اًر تم استخراج معامل  GOFللتحقق أيضاً من جودة أنموذج الدراسة وبلغت قيمته ( ،)0.587وهي ضمن
الحدود المقبولة إحصائياً وبما أنها تفوق ( )0.360فهذا يدل على جودة النموذج المقترح ككل وفقاً لـ (.)58
لتحديد حجم تأثير المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة تشير النتائج إلى أن حجم التأثير قد بلغ ()0.485

بحسب معامل  F2ويصنف بدرجة (تأثير كبير) ،كما بلغ حجم تأثير مرونة الهيكل التنظيمي في تحقيق إدارة المعرفة ()0.484
بحسب معامل  F2ويصنف بدرجة (تأثير قوي) ،في حين بلغ حجم تأثير مرونة رأس المال البشري في تحقيق إدارة المعرفة
( )0.531بحسب معامل  F2ويصنف بدرجة (تأثير قوي)، ،اخي اًر بلغ حجم تأثير مرونة الخدمة في تحقيق إدارة المعرفة ()0.388

بحسب معامل  F2ويصنف بدرجة (تأثير كبير) ،هذا مع العلم بأن حجم التأثير يصنف بالدرجة الكبيرة إذا كانت قيمة  F2أكبر من
( ،)0.350وصنف بالدرجة المتوسطة إذا كانت قيمة  F2تتراوح بين ( )0.350-0.15وفقاً لـ ( .)58وجميع ذلك يؤكد دور أبعاد
المرونة اال ستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة وأثرها في القدرة على التنبؤ وتفسير التباين في إدارة المعرفة لدى قطاع المستشفيات
وبناء على ذلك نستطيع اختبار فرضيات الدراسة.
الخاصة العاملة في محافظة عمان.
ً

اختبار فرضيات الدراسة

واستناداً إلى ما تقدم وبعد التأكد من عدم وج ود تداخل بين أبعاد المتغير المستقل ،وأن بيانات الدراسة تتبع

التوزيع الطبيعي ،كما تم التأكد من صالحية وجودة نموذج الدراسة فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة.
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الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل المربعات الصغرى ( ،)PLSواعتماداً على برنامج ( ،)SMART PLS,3لتحليل التأثير
المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدارسة ،وكما يلي:

الفرضية الرئيسية األولى  :Ho1ال يوجد أثر مهم للمرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين
العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة )،(0.05 ≥ α
جدول رقم ( :)10نتائج اختبار ) (Bootstrappingلتأثير المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة.
المسار

الخطأ المعياري

معامل المسار

T

28.777
0.027
0.773
المرونة االستراتيجية  >-إدارة المعرفة
2
Coefficient of Deamination. R = 0.859

مستوى الداللة ()p
0.000

;***p<.001, based on two-tailed test; t (p<.001) = 3.29; t (p<.01) = 2.58; t (p<.05) =1.96. pc
path coefficient

الشكل ( )4األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة.

حيث يبين الجدول ( )10والشكل أعاله معامل المسار

لمتغيرات الدراسة وقيم  ،Tإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود
تأثير ذي داللة إحصائية للمرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة
لدى قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،إذ بلغ

معامل المسار ( )PC=0.773عند مستوى ) ،(0.05 ≥ αأما معامل
التحديد  R2فقد بلغ ( )0.859أي أن ما قيمته ( )%85.9من التباين
في إدارة المعرفة ،لدى قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في

محافظة عمان ،ناتج عن التغيير في مستوى االهتمام بالمرونة

االستراتيجية.

كما بلغت قيمة  Tالمحسوبة ( ،)28.777وهي دالة احصائياً عند مستوى ) ،(0.005 ≥ αوهذا ما يؤكد عدم

صحة قبول الفرضية الرئيسية األولى ،وعليه تقبل الفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر مهم للمرونة االستراتيجية
في تحقيق إدارة المعرفة حسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى للمستشفيات الخاصة العاملة في

محافظة عمان عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

وللتحقق من تأثير كل ُبعد من أبعاد المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة لدى العاملين في اإلدارة العليا
والوسطى للمستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى ثالث فرضيات
فرعية ،وكما يلي:
الفرضية الفرعية األولى  :Ho1.1ال يوجد أثر مهم لمرونة الهيكل التنظيمي في إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين

العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة ).(0.05 ≥ α

الفرضية الفرعية الثانية  :Ho1.2ال يوجد أثر مهم لمرونة رأس المال البشري في إدارة المعرفة بحسب تصورات

المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة
).(0.05 ≥ α

الفرضية الفرعية الثالثة  :Ho1.3ال يوجد أثر مهم لمرونة الخدمة في إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين العاملين
في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة ).(0.05 ≥ α
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جدول رقم ( :)11نتائج اختبار ) (Bootstrappingلتأثير أبعادالمرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة
المسار

معامل المسار

الخطأ المعياري

T

مستوى الداللة
()p

معامل التحديد
R2

مرونة الهيكل التنظيمي  >-إدارة المعرفة

0.172

0.051

3.404

0.000

0.722

مرونة رأس المال البشري  >-إدارة المعرفة

0.201

0.067

3.004

0.000

0.764

مرونة الخدمة  >-إدارة المعرفة

0.539

0.054

9.994

0.000

0.730

***p<.001, based on two-tailed test; t (p<.001) = 3.29; t (p<.01) = 2.58; t (p<.05) =1.96. pc; path
coefficient

يشير الجدول رقم ( )11إلى قيم ( )tومعامالت المسارات ) (pcومستوى الداللة ) (sigالتي تبين األثر المباشر
ألبعاد المرونة االستراتيجية .ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة على النحو التالي:

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( )13ومن متابعة قيم ( )tأن ُبعد مرونة الهيكل التنظيمي ذو تأثير
دال إحصائيًا في تحقيق إدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،حيث بلغت قيمة ( )tلهذا البعد

( )3.404وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) .(0.05 ≥ αمما يقتضي رفض الفرضية العدمية (الصفرية) وقبول الفرضية
البديلة التي تنص على :يوجد أثر مهم لبعد مرونة الهيكل التنظيمي في تحقيق إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين

العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

كما أشارت النتائج أن ُبعد مرونة رأس المال البشري ذو تأثير دال إحصائياً في تحقيق إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،كما تظهر في الجدول رقم ( )13أن قيمة ( )tلهذا البعد بلغت (،)3.004

وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (0.05 ≥ αمما يقتضي رفض الفرضية العدمية (الصفرية) وقبول فرضية البديلة التي
تنص على :يوجد أثر مهم لبعد مرونة رأس المال البشري في تحقيق إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في
اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

كما أشارت النتائج أن ُبعد مرونة الخدمة ذو تأثير دال إحصائياً في تحقيق إدارة المعرفة لدى قطاع المستشفيات
الخاصة العاملة في محافظة عمان ،كما تظهر في الجدول رقم ( )13أن قيمة ( )tلهذا البعد بلغت ( ،)9.994وهي دالة

إحصائيًا عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05مما يقتضي رفض الفرضية العدمية (الصفرية) وقبول فرضية البديلة التي تنص
على :يوجد أثر مهم لبعد مرونة الخدمة في تحقيق إدارة المعرفة بحسب تصورات المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا

والوسطى في المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان عند مستوى داللة (.)α ≥ 0.05

ما يبين الشكل ( ) 5معامل المسار ألبعاد المرونة االستراتيجية .إذ جاءت نتائج التحليل االحصائي لمعامالت

المسار ألنموذج الدراسة كما يلي:
 -بلغ معامل المسار لقياس أثر مرونة الهيكل التنظيمي في تحقيق إدارة المعرفة .0.172

 بلغ معامل المسار لقياس أثر مرونة رأس المال البشري في تحقيق إدارة المعرفة .0.201 بلغ معامل المسار لقياس أثر مرونة الخدمة في تحقيق إدارة المعرفة .0.539وجميع هذه المسارات ذات داللة احصائية ،وهذه النتيجة تدل على أنه كلما زاد االهتمام بأبعاد المرونة االستراتيجية
(مرونة الهيكل التنظيمي ،ومرونة رأس المال البشري ،ومرونة الخدمة) ساهم ذلك في تحقيق إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان.
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الشكل ( )5األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر أبعاد المرونة االستراتيجية في تحقيق إدارة المعرفة.

ايضا يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول
( )11ومن متابعة قيم معامل التحديد ( )R2لمسارات متغير إدارة

المعرفة ،أن معامل التحديد  R2لمسار مرونة الهيكل التنظيمي -
> إدارة المعرفة فقد بلغ ( )0.722أي أن ما قيمته ( )%72.2من

التغييرات في إدارة المعرفة لدى قطاع المستشفيات الخاصة

العاملة في محافظة عمان ،ناتج عن التغير في مستوى االهتمام
بمرونة الهيكل التنظيمي.

ايضا يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول

( )13ومن متابعة قيم معامل التحديد ( )R2لمسارات متغير إدارة

المعرفة ،أن معامل التحديد  R2لمسار مرونة رأس المال البشري  >-إدارة المعرفة فقد بلغ ( )0.764أي أن ما قيمته

( )%76.4من التغييرات في إدارة المعرفة لدى قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،ناتج عن التغير
في مستوى االهتمام بمرونة رأس المال البشري.

ايضا يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( )13ومن متابعة قيم معامل التحديد ( )R2لمسارات
متغير إدارة المعرفة ،أن معامل التحديد  R2لمسار مرونة الخدمة  >-إدارة المعرفة فقد بلغ ( )0.7220.730أي أن ما
قيمته ( )%73من التغييرات في إدارة المعرفة لدى قطاع المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان ،ناتج عن

التغير في مستوى االهتمام بمرونة الخدمة.
مناقشة النتائج:

 -1أظهرت نتائج التحليل الوصفي المتعلقة بمستوى تطبيق المرونة االستراتيجية بأبعادها وإدارة المعرفة لدى قطاع

المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان _ من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة_ قد بلغ الدرجة المرتفعة ،وهذا يبين
سعي المنظمات العاملة في القطاع إلى تضمين تبني مفاهيم المرونة االستراتيجية وإدارة المعرفة ضمن استراتيجياتها وبما

سيكسبها القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية.

 -2وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للمرونة االستراتيجية في إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان.

 -3وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للمرونة الهيكل التنظيمي في إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان.

 -4وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للمرونة راس المال البشري في إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان.

 -5وجود أثر ذو داللة إحصائية هام عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للمرونة الخدمة في إدارة المعرفة لدى قطاع
المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة عمان.
ِ
السابقة التي تناولت األثر المباشر للمرونة االستراتيجي في تحقيق إدارة المعرفة ،أو ربطت بين
ًا
ونظر لندرة ّ
الدراسات ّ
ِ
الدراسة؛ فقد
هذين المتغيرين ،على حد علم الباحث في البيئة العربية وغيرها ،ولغرض محاكاة النتائج التي توصلت إليها هذه ّ
ِ
ِ
المتمثلة
صلب موضوعها تحقيق أهداف ّ
ارتأت ّ
الدراسة الحالية؛ ُ
الدراسة الحالية إجراء ُمقارنات مع دراسات سابقة يأتي في ُ
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ِ
الدراسة الحالية
بتناول المرونة االستراتيجية كمتغير ُمستقل وعالقته مع المتغيرات والمفاهيم اإلدارية األخرى ،وقد اتفقت نتائج ّ
ِ
ِ
الدراسات التي أكدت وجود أثر إيجابي مهم ذو داللة إحصائيَّة للمرونة االستراتيجية في تلك المتغيرات
مع العديد من تلك ّ

والمفاهيم ،مثل دراسة ( )elmosly,2018والتي توصلت إلى وجود دور المرونة اإلستراتيجية في تعزيز األداء التسويقي
لشركات المقاوالت في مصر ،ودراسة (عائض وعمر )2019 ،التي توصلت لوجود دور للمرونة االستراتيجية في تعزيز أداء
الجامعات اليمنية ،ودراسة (حسين )2016 ،التي توصلت إلى وجود أثر للمرونة االستراتيجية ترشيد الق اررات االستراتيجية

لمنظمات األعمال.
التوصيات:

 ضرورة اهتمام المدراء العاملين في المستشفيات األردنية الخاصة بتقديم خدمات متنوعة؛ ُلتلبي احتياجات العمالءالمتغيرة؛ من خالل التركيز على عملية التطوير مع المحافظة على مستوى الجودة؛ لتكون الخدمات قادرة على المنافسة
في األسواق من خالل إشباع حاجات العمالء ،وتطوير الخدمات ،وطرحها بتشكيلة واسعة ،يتطلب االستماع للسوق،

ومراقبة الفرص ،واستغالل المهارات المتعددة في المستشفى لتقديم خدمات طبية منافسة.

 -ضرورة اهتمام المدراء العاملين في المستشفيات األردنية الخاصة بتسويق خدماتها في األسواق اإلقليمية والدولية بالسرعة

الممكنة ،واالستجابة السريعة لمتطلبات السوق ،فاالستجابة لمتطلبات السوق تحتاج إلى تطوير خدمات طبية ذات جودة
تمكن هذه الشركات من االستجابة السريعة لمتطلبات
عالية ولتحقيق ذلك ال ُبد من التركيز على مرونة الخدمة التي ّ
السوق؛ ووفقًا لذلك تستطيع هذه المستشفيات زيادة حصتها السوقية.

 -ضرورة تطوير برامج تدريبية خاصة بالعاملين في المستشفيات على اختالف مناصبهم اإلدارية تواكب التطورات الحاصلة

في قطاع المستشفيات والصناعة الطبية؛ للتقليل من الفجوات في المهارات ،والخبرات المطلوبة من القطاع والمهارات

التي يوفرها مقدمو المهارات في القطاع من جامعات ،وكليات مجتمع متوسطة.
 ضرورة تبني المستشفيات الخاصة األردنية إلدارة المعرفة ،لما لها من أهمية في تحسين وتطوير قدرتها على تعزيز أثرالمرونة االستراتيجية لديها.

 اعتماد مدخل إدارة المعرفة ،كمنهجية عمل مستمرة ،ومتكاملة في المستشفيات الخاصة األردنية؛ والتي من خاللها يتم توفيرال وموجهاً شامالً على األمد
المعلومات الالزمة ،التي تساهم في تحسين الق اررات االستراتيجية ،فإذا كانت االستراتيجية تمثل دلي ً
البعيد ،فإن المعرفة يمكن أن تمثل الجانب الروحي والمغذي لعمليات اإلدارة االستراتيجية بمختلف مراحلها.

 ضرورة تبني اإلدارة العليا والوسطى في المستشفيات الخاصة األردنية األفكار اإلبداعية ،التي تساهم في اكتساب المعرفة منالمختلفة ،وهذا يتطلب ب ْذل مزيد من الجهود؛ للحصول على أفكار جديدة ،تعزز عملية اكتساب المعرفة.
مصادرها ُ

 توفير الموارد المالية الالزمة ،وتسخير إمكانيات المستشفيات الخاصة األردنية؛ من أجل دعم مفهوم إدارة المعرفة ،بما يساعدعلى تسهيل عملياتها ،وأنشطتها ،ويتطلب ذلك اعتبار إدارة المعرفة منهج ٍ
عمل ،ال يقتصر فقط على الحفاظ على المعرفة ،ولكن
َ
لها عمليات عدة ،الهدف منها هو تشكيل رصيد معرفي للمستشفيات؛ من خالل استخراج المعرفة ،واكتسابها ،وأيضاً تطبيق تلك

المعارف في العمل اليومي؛ لتطوير طرق األعمال ،والتميز في الخدمات المقدمة.
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أثر التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية

الملخص

معا الهميسات

أستاذ دكتور سامر البشابشة

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

تاريخ االستالم2020/10/12 :

تاريخ القبول2020/11/14 :

هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت

األردنية ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )3شركات اتصاالت أردنية .واشتملت وحدة التحليل للدراسة على ( )350مدي اًر في
اإلدارتين العليا والوسطى بالمسميات الوظيفية التالية (رئيس تنفيذي ،نائب رئيس تنفيذي ،مدير تنفيذي ،مدير فرع) .وقد

قامت الدراسة بمسح شامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة باستخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات .واستخدمت
ِ
الدراسة الرزمة اإلحصائية ( ) SPSS, V.25واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصـلت الدراسة إلى وجود أثر
ّ
ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوي ( ) α ≤ 0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه
التكنولوجي) مجتمعة في تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم األداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) مجتمعة في شركات

االتصاالت األردنية .وتوصلت أيضاً إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للتوجه
االستراتيجي بأبعاده في تقييم االداء كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ) α ≤ 0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده على التدريب كأحد أبعاد تنمية الموارد ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده على المسار الوظيفي كأحد أبعاد تنمية الموارد .وقد أوصت
الدراسة بضرورة تعزيز شركات االتصاالت األردنية منهج التوجه االستراتيجي لإلفادة من مخرجاته في تطوير خدمات

االتصاالت لتلبية احتياجات العمالء.

الكلمات االفتتاحية :التوجه االستراتيجي ،تنمية الموارد البشرية ،شركات االتصاالت األردنية.
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The Effect of Strategic Orientation in human resources development at
Jordanian Telecommunications Companies
Maen Alhemesat

Professor: Samer Al-Bashabsheh

Abstract
The study aimed to measure and analyzes the effect of Strategic Orientation in
human resources development at Jordanian Telecommunications Companies, the study’s
population consisted of (3) Jordanian Telecommunications companies. The analysis unit
consisted of (350) managers in top and middle level managements (Chief Executive Officer,
Executive Vice President, Executive Director, Branch Manager). The study conducted a
comprehensive survey of all elements of the study population using the questionnaire as a
key tool to collect the required data. The study used the statistical package (SPSS, V.25),
and followed the descriptive - analytical approach. The study found that there is a
statistically significant effect at the significance level of (α≤0.05) for strategic orientation
with its combined dimensions (Entrepreneurial orientation, market orientation, technology
orientation) in human resources development with its combined dimensions (Performance
appraisal, Training, Career path) at Jordanian Telecommunications Companies. Also The
study found that there is a statistically significant effect for strategic orientation with its
combined dimensions in Performance appraisal, and the study found that there is a
statistically significant effectfor strategic orientation with its combined dimensions in
Training, and the found that there is a statistically significant effect for strategic orientation
with its combined dimensions in Career path. The study recommended the necessity of the
Jordanian telecommunications companies to promote strategic orientation, to benefit
from its outputs in developing telecommunications services in order to meet customer
needs.
Keywords: Strategic Orientation, human resources development, Jordanian
Telecommunications Companies.
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خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:

تشهد بيئة األعمال اليوم العديد من التقلبات والتغييرات المتسارعة ،مما شكل جملة من التحديات التي تواجه

المنظمات بمختلف أشكالها وأحجامها ،وإن تنامي العولمة ،والتقدم التكنولوجي ،وثورة االتصاالت ،كانت أهم أشكال هذه

التحديات ،ولقد شكل ذلك دافعاً قوياً للمنظمات نحو تبني نماذج إدارية حديثة وفلسفة إدارية تمكنها من تجاوز التحديات،
وتحقيق االرتقاء والنمو وتعزيز النجاح؛ ولذلك فأن منظمات األعمال بحاجة ماسة الى تحديد توجهاتها االستراتيجية في

العديد من المجاالت كالتوجه الريادي ،والتوجه السوقي ،والتوجه التكنولوجي؛ وتمثل هذه التوجهات فلسفة المنظمات في
تحديد اتجاهاتها وتطلعاتها المستقبلية بشكل واضح وبما ينسجم مع قدراتها وإمكاناتها الداخلية ومتغيرات البيئة الخارجية،

وكذلك تحديد الممارسات اإلدارية والخيارات االستراتيجية بالشكل الذي يتوافق مع توجهاتها؛ لمواجهة حاالت عدم التأكد
واالضطراب البيئي والتكيف مع التغيرات البيئية المتسارعة واالستجابة لها في الوقت المناسب؛ من أجل تحقيق الغايات
واألهداف المنشودة لهذه المنظمات.

وفي ضوء التحديات الكبيرة والمنافسة الشديدة التي تشهدها البيئة الحالية لشركات االتصاالت األردنية ،أصبحت

ويظهر مهارات والتزام الموارد البشرية
هذه الشركات بحاجة ماسة الى تنمية مواردها البشرية ،وتبني نظام إداري ُينتج ُ
العاملة لديها والتي تُعد أحد أهم أصولها ومواردها التنظيمية؛ لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف هذه الشركات،

التفوق على منافسيها ،وتميز أداؤها التَّنظيمي في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجهها؛ لذا فأن خطط التدريب
و ّ
ّ
والتطوير ،وأنظمة قياس األداء وتحديد المسار الوظيفي للموارد البشرية  -والتي تهدف جميعها الى رفع قيمة العنصر

البشري -يجب أن تسوى ضمن التوجهات االستراتيجية التي تتبناها شركات االتصاالت االردنية ،وتتوافق معها.

بناء على ما سبق ،فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية في
ً
شركات االتصاالت األردنية ،بهدف الوصول إلى استنتاجات علمية وعملية وتقديم التوصيات المناسبة لتلك الشركات

العاملة في قطاع االتصاالت األردني.
مشكلة الدراسة:

تواجه شركات االتصاالت األردنية العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة في صناعة االتصاالت على

المستوى المحلي ،واإلقليمي والعالمي ،حيث أن مفاهيم العمل أصبحت تستخدم وبشكل أساسي التكنولوجيا الحديثة بكافة

تقنياتهاُ ،متأث رة بظهور العولمة ،وثورة االتصاالت التي أدت الى إدخال مفاهيم جديدة على أداء أعمال هذه الشركات
وتغيير أساس المنافسة بين شركات االتصاالت االردنية ،وبالتالي أصبحت مهارات العاملين تقاس بمدى إتقانهم وقدرتهم

على استخدام ومواكبة متطلبات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الشركات التي يعملون لديها ،ومهارات االبتكار
واإلبداع التكنولوجي المتوافرة لديهم من أجل تحقيق الريادة ،واستباق المنافسين في القطاع.

وفي إطار سعي شركات االتصاالت األردنية لمواجهة التحديات ،ومواكبة التغييرات المتسارعة في بيئتها

والتكيف معها ،أصبح هناك حاجة ملحة لهذه الشركات لتنبني توجه استراتيجي يحقق لها الريادة في السوق والتفوق على

المنافسين ،والتوجه نحو السوق من أجل تحديد احتياجات ورغبات وتطلعات العمالء الحالية والمستقبلية؛ لتقديم خدمات
فريدة ومتميزة لتلبية وإشباع حاجاتهم ورغبات العمالء ،والتزجه نحو اال ستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة

في أداء أعمالها ،وتقديم خدمات متميزة للعمالء سعياً إلرضائهم.
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وفي ضوء ما سبق ،أصبح لزاماً على شركات االتصاالت االردنية التوجه نحو اتباع نهج إداري متكامل ،وإعادة

فحص وتحديد احتياجات خطط الموارد البشرية في مجا ل تقييم أداء العاملين ،ووضع خطط التدريب والتطوير وتحديد

مسارهم الوظيفي؛ من أجل إحداث تحسينات وتغييرات جوهرية ،وتنمية مهارات وخبرات ومؤهالت الموارد البشرية العاملة
لديها بالشكل الذي ينسجم ويتوافق مع توجهاتها االستراتيجية ،ومن هنا تتبلور مشكلة هذه الدراسة من خالل االجابة عن

السؤال الرئيسي التالي:

ما أثر التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) في تنمية الموارد

البشرية بأبعادها (تقييم األداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) في شركات االتصاالت األردنية ؟
أسئلة الدراسة:

 -1تحاول الدراسة من خالل عمليات البحث والتحليل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 -2ما تصورات اإلدارة العليا والوسطى لمستوى توافر التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي،
التوجه التكنولوجي) في شركات االتصاالت األردنية؟

 -3ما تصورات اإلدارة العليا والوسطى لمستوى توافر تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم األداء ،التدريب ،المسار
الوظيفي) في شركات االتصاالت األردنية؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى التحقق من أثر التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية لدى شركات

االتصاالت األردنية ،وينبثق من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتية:

 -1توضيح المفاهيم المتعلقة بالتوجه االستراتيجي ،وتنمية الموارد البشرية بأبعادهم المختلفة لتكوين صورة متكاملة
وواضحة عن هذه األبعاد وتكوين إطار معرفي لها.
 -2تحليل أثر التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) في تنمية الموارد البشرية
بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) لتقديم التوصيات ألصحاب القرار في شركات االتصاالت

األردنية.

 -3التعرف على مستوى توافر أبعاد التوجه االستراتيجي (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) في
شركات االتصاالت األردنية.

 -4التعرف على مستوى توافر أبعاد تنمية الموارد البشرية (تقييم األداء ،التدريب ،المسار الوظيفي )،في شركات
االتصاالت األردنية.
 -5تقديم توصيات ومقترحات ألصحاب القرار تهدف إلى توضيح دور التوجه االستراتيجي وأثره على تنمية الموارد
البشرية.
أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من واقع البيئة األردنية التي تواجه فيها منظمات األعمال عامة ،وشركات االتصاالت

خاصة ،ضغوطاً وتحديات كبيرة داخلية ،وخارجية ،وال سيما أن السوق األردني أصبح سوقاً مفتوحاً لكل شركات
االتصاالت العالمية ،إضافة إلى ذلك قلة الدراسات في البيئة األردنية التي تصدت لموضوع التوجه االستراتيجي ،وأثره في
تنمية الموارد البشرية؛ وتكتسب الدراسة أهميتها مما يلي:
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أوالً :األهمية العلمية :وتكمن في اعتماد الدراسة على مجموعة من الدراسات الحديثة التي تناولت متغيرات الدراسة
(التوجه االستراتيجي ،تنمية الموارد البشرية ) وأبعادها ،وبأنها من الدراسات العربية واألجنبية الوحيدة_على حد علم
الباحث_ التي تناولت تلك المتغيرات مجتمعة ،وهي تُشكل مادة علمية حديثة إلثراء المعرفة النظرية ،والنتاج الفكري في
ال عن إسهامها
مجال التوجه اإلستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ،حيث ستكون الدراسة مرجعاً للعديد من الباحثين ،فض ً
في تقديم إطار نظري متكامل في المفاهيم التي تناولتها ،عالوة على ذلك إن األبعاد التي استخدمت في متغيرات الدراسة
تعتبر جديدة ،وهذا يعزز من قوة متغيرات الدراسة.

ثاني ًا :األهمية العملية :تأتي أهمية الدراسة من القطاع الذي تناولته وهو قطاع االتصاالت األردنية ،والذي يشكل ما
نسبته ( )%12من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكونه يوظف ما نسبته ( )%9.5من القوى العاملة في األردن ،وتكمن
األهمية العملية للدراسة في مستوى تطبيق متغيرات الدراسة ،وتحديد العالقات فيما بينها في شركات االتصاالت األردنية،
وتقدم الدراسة الحالية بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن االسترشاد بها من قبل المدراء العاملين في شركات
االتصاالت األردنية لمواكبة التطورات المتسارعة ،وتطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة ،من خالل تسليط الضوء على أهمية

التوجه االستراتيجي ودوره في تنمية الموا رد البشرية في شركات االتصاالت األردنية من حيث تدريبهم ،وتطويرهم،
وتحفيزهم والمحافظة عليهم؛ من أجل تقديم خدمات اتصاالت متميزة تلبي احتياجات ورغبات العمالء المتسارعة
والمتنوعة.

وبناء عليه فإن الدراسة الحالية تكتسب أهميتها من واقع ارتباطها ببيئة األعمال األردنية ،فضالً عن ارتباطها في
ً
الجانب التطبيقي بشركات االتصاالت األردنية ،التي تعتبر من القطاعات الهامة ،في المملكة األردنية الهاشمية.

نموذج الدراسة:
ُيصور الشكل رقم ( )1نموذج الدراسة موضح ًا مجموعة من المتغيرات المكونة للدراسة الحالية ،بحيث يعطي
تصو اًر أولياً عن التأثير بين متغيرات الدراسة ،التي ستكون في صورة كمية ،ففي ضوء الطروحات الفكرية وآراء المنظرين
الكتاب بأهمية التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية ،اعتمدت الدراسة أنموذجاً ُيظهر المتغيرات التالية:
والباحثين و ُ
 -1المتغير المستقل :التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي).
 -2المتغير التابع :تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب ،المسار الوظيفي).

الشكل ( )1نموذج الدراسة

المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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دراسات شملت المتغير المستقل (التوجه االستراتيجي):

& (Mohd et al., 2017(; (Romero, et al., 2014(; (Ibrahim, et al., 2017(; (Mehmood,
Zafar, 2019(; (Boso, et al., 2017).

دراسات شملت المتغير التابع (تنمية الموارد البشرية):
(Mehta, & Mehta, 2019); (Otoo, et al., 2018); (Sheikh, 2020); (Lundgren, et al.,
2019); (Patil, & Kamble, 2017).
فرضيات الدراسة:
بناء على مشكلة
لغاية تحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة ،فقد قام الباحث بوضع مجموعة من الفرضيات ً
الدراسة وعناصرها المختلفة ،وكانت كما يلي:

الفرضية الرئيسة ( :(H01ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لتصورات المبحوثين
للتوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة على تنمية الموارد البشرية

بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب ،التخطيط للمسار الوظيفي) مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.

وللتحقق من تأثير التوجه االستراتيجي بداللة أبعاده في كل ُبعد من أبعاد تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية،
ُجزئت الفرضية الرئيسة إلى ثالث فرضيات فرعية:

 :Ho1.1ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لتصورات المبحوثين للتوجه االستراتيجي
بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) على تقييم االداء كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية في

شركات االتصاالت األردنية.

 :Ho1.2ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لتصورات المبحوثين للتوجه االستراتيجي
بأ بعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) على التدريب كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية في شركات
االتصاالت األردنية.

 :Ho1.3ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05لتصورات المبحوثين للتوجه االستراتيجي

بأبعاده (التوجه الري ادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) على المسار الوظيفي كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية في

شركات االتصاالت األردنية.

اإلطــار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :التوجه االستراتيجي
 .1مفهوم التوجه االستراتيجي:

يلعب التوجه االستراتيجي دو اًر مهماً في استكشاف حدة التغيير المستقبلي في البيئة ومدى تأثر المنظمة به ،إذ

أن التوجه االستراتيجي يمثل عملية تهدف إلى دعم قادة المنظمة كي يكونوا على وعي تام بأهداف منظمتهم والوسائل

الالزمة لتحقيقها وبما يساعد المنظمة على تأدية أعمالها بشكل افضل.

ويساعد التوجه االستراتيجي المنظمة على التركيز على تحديد أهدافها وترتيب أولوياتها استجاب ًة للتغيرات البيئية،
ويضمن لقادة المنظمة واألفراد العاملين بها على العمل لتحقيق هذه األهداف (.)zureikat, 2012
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ويشير التوجه االستراتيجي
ويعد التوجه االستراتيجي بمثابة حجر األساس الستمرار أعمال المنظمات ونجاحهاُ ،
إلى مجموعة االستراتيجيات التي توجه أنشطة المنظمة إلى سلوكيات مترابطة ومنسجمة؛ لتحقيق االستم اررية والنجاح في

الظروف المثلى لقطاع األعمال الذي تعمل فيه (.)Jassmy& Bhay, 2016

ويمكن تحديد عدد من تعريفات التوجه االستراتيجي وفق آراء الباحثين والدارسين ،والكتاب ووجهات نظرهم ،في

مجال اإلدارة االستراتيجية كما في الجدول رقم (:)1

الجدول رقم ( :)1تعريفات التوجه االستراتيجي
الباحث
Abdul Salam et al.,
)(2019
)Mawadia (2018
Eitrem & oberg
)(2018
)2015( Tutar
)Lynch (2015
)Szymaniec (2016
Minović et al.
)(2016

المفهوم
أداة لتنسيق جهود المنظمة عن طريق تحقيق االتصال المؤثر بين جميع مستويات المنظمة.
أسلوب تعتمده اإلدارة العليا في المنظمات؛ لتحديد األهداف االستراتيجية ،ومن ثم تنفيذها.
اتجاه استراتيجي تنتهجه المنظمة بهدف بناء سلوكيات تمكنها من التفوق
فلسفة تحاول المنظمات من خاللها الوصول إلى أعلى مستويات األداء ،ويمثل الطرق الكفيلة لتأدية المنظمة
لوظائفها ضمن مجموعة من القيم والمعتقدات التنظيمية.

أداء توجه المنظمة نحو سلوكيات تمكنها من تحقيق أداء متميز على المدى طويل األجل
أداة تمكن المنظمة من بناء وقياس أهدافها بما يمكنها من تحقيق أداء متميز ومستدام
قدرة المنظمة على اختيار استراتيجية تنافسية تمكنها من االستجابة للتغيرات البيئية وتمكنها من تسجيل أداء

إيجابي مستدام.

في ضوء ما تقدم يمكن تعريف التوجه االستراتيجي على أنه أسلوب تنتهجه المنظمة بهدف بناء سلوكيات
يمكنها من تحقيق أعلى مستويات األداء.
 .2أهمية التوجه االستراتيجي:

ِ
ٍ
طيف
لتغطية
يعد التوجه االستراتيجي نظاماً إدارياً متكامالً يسهم في تحسين أداء المنظمة وتميزها ،وتَمتد أهميته
اسع من أعمال المنظمة ،ويمكن تحديد أهمية التوجه الريادي في ما يلي (Lau (،)al-soudani & shouneh, 2017
و ٍ
:)et al 2008

 -1يؤثر في صناعة استراتيجية المنظمة والق اررات االستراتيجية الالحقة.
 -2يساعد على فهم وإدراك وتفسير المتغيرات في البيئة الخارجية ،إذ يساهم في تخصيص الموارد وتنمية وتطوير الفكر
االستراتيجي للمنظمة.

 -3يساعد على تحديد التوجهات المستقبلية للمنظمة.
 -4يعكس قدرة المنظمة على بناء سلوكيات تمكنها من تحقيق األداء المتميز.
 .3أبعاد التوجه االستراتيجي:

اختلف الكتاب والباحثون حول تحديد أبعاد التوجه االستراتيجي ،وأورد الباحثين والكتاب العديد من األبعاد للتوجه

االستراتيجي كان من أهمها:
التوجه الريادي:

تتسم بيئة األعمال اليوم بديناميكية وتعقيد بشكل متزايد وأصبحت المنظمات تواجه صعوبة بالغة في االحتفاظ

بميزاتها التنافسية ،ولذا أصبحت المنظمات تميل نحو الريادة واالبتكار ،لما له من دور بالغ في تحسين أداءها وتمكينها
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من تحقيق أهدافها المنشودة ،وعليه يمكن تعري ف التوجه الريادي على أنه ميل المنظمة نحو اقتناص الفرص السوقية
المتاحة واستعدادها لتحمل المخاطر الناجمة عنها (.)al-mukhtar,2018

وعرف ( Al Damen)2015التوجه الريادي على أنه مجموع القدرات التي تمتكلها المنظمة وتمكنها من العمل
َ
عرفه ( )Sharma and Gogia, 2014بأنه الصفة المميزة لسلوك المنظمة والريادية عن
في سياق معين ،في حين ّ
غيرها من المنظمات ،وبأنه يعزز ويدعم توجه المنظمة نحو االبداع والمرونة وتقبل المخاطرة ،مما يجعلها في الطليعة.

ويساعد التوجه الريادي المنظمة على الدخول في أنشطة جديدة واتخاذ ق اررات تهدف إلى تحسين قيمة منتجاتها

وخدماتها المقدمة للعمالء مما يؤدي إلى تحقيقها األداء المتميز (.)bing liu, 2011
التوجه السوقي:

يلعب التوجه السوقي دو ًار مهماً في دعم كفاءة األداء في المنظمة وتبرز أهميته في التركيز على حاجات

ورغبات العمالء والذي ينعكس على تطوير المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة (al-dulaimi & al-

 ،)hadithi,2018ويرى ( )Herath , & Mahmood, 2013بأن التوجه السوقي هو مجموعة من القدرات
والسلوكيات المكتسبة التي تمكن المنظمة من خلق قيمة للزبون لتحقيق األداء المتميز المستدام الذي يمكنها من الحفاظ

وتنمية حصتها السوقية.

ويتكون التوجه السوقي من المكونات التالية:

 -1التوجه نحو العميل :ويعبر عن جميع األنشطة التي تساعد المنظمة على فهم كيفية بناء قيمة لعمالئها الحاليين
والمستقبليين ()momrak,2012

 -2التوجه التنافسي :وبعبر عن قدرة المنظمة على فهم المنافسين ومن ثم العمل على إعادة تنظيم وتطوير عملياتها
ومواردها وبما يمكنها من تحسين قدراتها التنافسية (.)kuru,2015

 -3التوجه الوظيفي :يعبر عن التنسيق الداخلي بين وظائف المنظمة المختلفة ،وبمدى مشاركة المعلومات التسويقية بين
كافة األقسام وكيفية ادماجها في استراتيجية المنظمة (.)Hakala, 2011
التوجه التكنولوجي:

إن انتشار العولمة وتسابق الشركات التكنولوجية على التحديث والتطوير المستمر لها ،ألقى بظالله على

منظمات األعمال التي أصبحت التكنولوجيا طريقة مهمة للتواصل فيما بينها وبين زبائنها ،وأصبحت تتنافس المنظمات
فيما بينها المتالك أحدث االبتكارات الت كنولوجية لما لها من تأثير كبير على زيادة الكفاءة وتحسين اإلنتاج ،وخفض

التكاليف ،ويشير ( )Hakala, 2010بأن التوجه التكنولوجي هو رغبة المنظمة في استخدام التكنولوجيا الجديدة
واالستفادة منها في إبداع منتجات وخدمات جديدة ومتميزة للمنظمة ،أو إبداع إجراءات وطرق عمل جديدة تمثل قيمة

مضافة للمنظمة.
وعرفه ( ) obeidat, 2016بأنه ميل المنظمات إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر ودمجها ضمن عملياتها

اليومية ،أما ( )Kim & Slater,2013فيرى بأن التوجه التكنولوجي هو ما تقوم المنظمة باستثماره في مجال البحث
والتطوير ،وتبني واستخدام أحدث االبتكارات التكنولوجية.
ويتميز التوجه التكنولوجي بعدد من الخصائص وهي (:)Hakala, 2011

 -االستثمار الكبير في البحث والتطوير
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 التوجه نحو امتالك وتبني االبتكارات التكنولوجية الحديثة التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة.ثانياً :تنمية الموارد البشرية

 .1مفهوم تنمية الموارد البشرية:

تمثل الموارد البشرية أحد أهم موارد وأصول المنظمة؛ لدورها الكبير في تحقيق أهداف المنظمة والتفوق على

المنافسين ،وتميز أداءها في التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها ،ومن أهمها المنافسة الحادة ،والتقدم
التكنولوجي ،وثورة االتصاالت).)Abd Almotalib et al.,2019

ويبين ( (Aloun et al.,2017أن تنمية الموارد البشرية هو اإلطار الذي يتم من خالله تطوير وتحسين قدرات

العاملين المعرفية والتقنية على المستويين الشخصي والتنظيمي ،عن طريق توفير التدريب المناسب ،والتوجيه في المسار
ٍ
بشكل أمثل.
الصحيح ،وتطوير المسار الوظيفي للعاملين وتحفيزهم ،لتمكينهم من أداء وظائفهم الحالية والمستقبلية
ويمكن تحديد عدد من تعريفات تنمية الموارد البشرية وفق آراء الباحثين والدارسين ،والكتاب ووجهات نظرهم ،في

مجال اإلدارة االستراتيجية كما في الجدول رقم (:)2

الجدول رقم ( :)2تعريفات تنمية الموارد البشرية
الباحث
)Armsrtong & Taylor (2020
)2019( Abd Almotalib et al

المفهوم
عملية تطوير المنظمة لمواردها البشرية لضمان وجود أشخاص مؤهلين لتحقيق أهداف
المنظمة لتحسين األداء وتحقيق النمو.

مجموعة من األنشطة المخططة التى تهدف إلى توفير أفراد مميزين ذوي مهارات عالية
لتلبية احتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية.

تحسين التعليم والتدريب للموظفين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم.

(2019) Adiyanti
بوجنون()2018

عملية زيادة القدرات والمعارف والمهارات للموظفين لرفع مستوى ودرجة كفاءتهم اإلنتاجية
ألقصى الحدود.

كافة اإلجراءات الكفيلة بتنمية وتطوير معارف الموظفين وإحداث التغيير الالزم في

)Dessler(2017
)Elwan et al., (2017
Al-Taie & Fawzi
)(2015

سلوكياتهم مع زيادة مستوى مهاراتهم.

مجموع العمليات المتكاملة القائمة على قاعدة من المعلومات إليجاد قوة عمل تتناسب و
متطلبات العمل في المنظمة.

مجموعة األنشطة المتعلقة بتحديد إحتياجات المنظمة من الموارد البشرية والمساهمة في
تنمية قدراتهم ورفع كفائتهم.

في ضوء ما تقدم يمكن تعريف تنمية الموارد البشرية على أنه كافة االجراءات واالنشطة التي تمارسها المنظمة
لرفع مستواهم وزيادة انتاجيتهم بما يمكن المنظمة من تحقيق أهدافها.
 .2أهمية تنمية الموارد البشرية:

تهتم المنظمات بتنمية مواردها البشرية وتسعى لمعرفة االتجاهات المعاصرة في اإلدارة التي تلعب دو اًر في

تنميتها (.)Abd Almotalib et al.,2019

وأشار ( Saeed & Shabir)2013إلى أن تنمية الموارد البشرية هي أهم الممارسات في مجال إدارة الموارد

البشرية؛ وتهدف إلى مساعدة العاملين على تطوير مهاراتهم واكتساب معرفة جديدة تلزم لتلبية المعايير التنافسية.
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وبّين ( Shaheen et al. )2014إلى أن أهمية تنمية الموارد البشرية تكمن في ارتباطها باألنشطة المخططة
َ
التي تستخدم إلكتساب وتطوير المعارف والمهارات ،وتعديل السلوك واإلتجاهات الخاصة باألفراد ،بما يتالءم مع

متطلبات الوظيفة واألهداف االسترتيجية للمنظمة.

وأشار ) Aqili (2015الى أن تنمية الموارد البشرية تشكل أهمية استراتيجية كبيرة لدى المنظمات الحديثة ،وعلى

النحو التالي:

 -1تعمل على اكساب األفراد المهارات والمعارف والقدرات التي تمكنهم من العمل واإلبداع واالبتكار.

 -2تســعى إلــى رفــع مســتوى األداء فــي المنظمــة إلــى أعلــى مســتوياتها ،عــن طريــق وضــع خطــط تدريبيــة ،وتنمويــة مناســبة
ومالئمة لجميع المستويات داخل المنظمة.
 -3تنمية الموارد البشرية بمثابة سالح استراتيجي؛ لمواجهة ومجابهة المتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية.

 -4تنميــة الم ـوارد البش ـرية هــي أحـ ُـد أه ـ ِم ركــائز إدارة الجــودة الشــاملة فــي المنظمــة ،نظ ـ اًر لكــون التــدريب والتطــوير عمليــة
مستمرة ،تسهم في تحسين أداء األفراد.
 .3أبعاد تنمية الموارد البشرية:

نجد أن العديد من الباحثين والكتاب في مجال الموارد البشرية قد أخذوا بدراستهم األبعاد التي حددها ( Sheikh,

 )2020لممارسات تنمية الموارد البشرية ،والتي تشمل األبعاد التالية :تقييم األداء ،التدريب ،المسار الوظيفي ،وفيما يلي

توضيح لكل ُبعد من هذه األبعاد الثالثة:
تقييم األداء:

تمثل سياسة تقييم األداء أحد أهم السياسات التي تقوم عليها إدارة الموارد البشرية وتنميتها ،وتمثل القاعدة التي

ترتكز عليها باقي سياساتها ،إذ أنها تستهدف أداء األفراد وتنميته ،ويمكن تعريفها على عملية رقابية تسهم في مقارنة
األداء الفعلي مع األداء المتوقع ،وأكد ( )Armsrtong & Taylor,2020أن تقييم األداء هو الوسيلة التي تتبعها
المنظمة للحصول على أفضل النتائج من األفراد في كافة مستويات التنظيمية من خالل فهم وإدارة األداء واألهداف

ضمن اإلطار المتفق عليه.
والمعايير ومتطلبات الكفاءة
َ
وبين ( Alshibli )2019إلى األهمية التي يكتسبها تقييم األداء والتي تكمن ،بالمعلومات والنتائج التي تقدمها

بهدف اتخاذ ق اررات متعلقة بمختلف جوانب إدارة وتنمية المورد البشري في المنظمة كالترقية وقياس األداء وارتباطها
أساسا
أيضا بعمليات جمع المعلومات وصنع القرار التي توفر
بشكل كبير بالتدريب والتطوير ،وترتبط مقاييس األداء ً
ً
للحكم على فعالية وكفاءة األفراد عوضاَ عن سياسات التوظيف واالختيار والتعويض والتحفيز والسالمة والصحة المهنية.

التدريب:

يعتبر التدريب من العمليات المستمر التي تساهم في تغيير سلوك وقيم األفراد ليكونو قادرين على أداء عملهم

بالطريقة المثلى؛ للوصول من المرة األولى إلى الهدف بالجودة المطلوبة مع ضمان استم اررية العمل .وقد أشار

( Mohajan (2017أن التدريب عملية مخططة تهدف إلى تعديل معرفة ومهارة وسلوك األفراد ،من خالل التعلم؛
لتحقيق فاعلية األداء في كافة األنشطة؛ لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمة.
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المسار الوظيفي:

ُيشير ( ) Armsrtong & Taylor, 2020الى أن المسار الوظيفي هو الصورة المستقبلية المتعلق بكيفية تنقل
وارتقاء األفراد داخل المنظمة في إطار كل من حاجات ومتطلبات األداء فيها من ناحية وتطلعات ورغبات األفراد من

ناحية أخرى.

ووضح ) abbas (2011بأن المسار الوظيفي على ما هو إال تخطيط واضح ومقصود لتدرج األفراد داخل

المنظمة مستقبالً بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم و معارفهم ورغباتهم بالتزامن مع متطلبات الوظائف المستقبيلة المتاحة
من القدرات والمعارف وبما يتوائم مع خطط المنظمة وتوجهاتها اإلستراتيجية.

ويرى ( ) Mondy & Martocchio, 2016بأنها عملية منظمة تعمل على المواءمة والربط بين قدرات الفرد

وطموحاته من جهة ،وبين الفرص في تحقيق هذه الطموحات من جهة أخرى ،وهي عملية مشتركة بين الفرد و المنظمة
تتضمن تأهيل الفرد لمراحل تسلس له الوظيفي وتحديد المهارات المطلوبة من تدريب وتعلم ،مع تحديد المراحل الزمنية
بشكل واضح للعبور من مركز وظيفي إلى مركز آخر أعلى في المنظمة.

الدراسات السابقة:
الدراسات باللغة العربية:
دراسة ) (Radi & Qasim, 2018بعنوان :و التوجه االستراتيجي وتأثيره فـي البراعـة التنظيميـة فـي المصـارف الخاصـة
في محافظات العراق الوسطى الجنوبيةو.
• هدف الدراسة معرفة أثر التوجه االستراتيجي على البراعة التنظيمية في مجموعة من المصارف العراقية الخاصة في
محافظات في الوسط والجنوب.

• منهجية الدراسة اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التَّحليلي؛ من أجل تحقيق أهداف ِ
الدراسة ،من خالل
ّ
أداة استبانة في جمع البينات ،على عينة الدراسة التي شملت  169من المدراء والمساعدين ورؤساء األقسام من العاملين
المصارف الخاصة في المحافظات العراقية الوسط والجنوب (عينة عشوائية بسيطة).
• النتائج والتوصيات وكانت أهم النتائج وجود عالقة تأثير ايجابية ذات داللة إحصائية بين التوجه االستراتيجي والبراعة
التنظيمية ،حيث كانت أبرز التوصيات تتمثل في ضرورة اعداد خطط استراتيجية معتمدة على التوجه االستراتيجي من

خالل تحليل الوضع الحالي وتحويلها إلى مخرجات ترغب المصارف في تحقيقها.
دراســة ) (Al-Dula'in, 2017بعن ـوان :و أثــر أبعــاد التوجــه االســتراتيجي فــي تحســيا األداء االســتراتيجي فــي خطــو
الملكية األردنية  :دراسة ميدانية و.
• هدف الدراسة معرفة أثر التوجه االستراتيجي في تحسين األداء االستراتيجي في خطوط الملكية األردنية.

• منهجية الدراسة وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التَّحليلي ،من خالل االستبانة كأسلوب لجمع البينات؛ لتحقيق

الهدف من الدراسة ،حيث تم توزيع استبانة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة ،وشتملت العينة على  248موظفاً في

خطوط الملكية االردنية.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم نتيجة هي وجود أثر ألبعاد التوجه االستراتيجي في األداء االستراتيجي في خطوط

الملكية األردنية ،حيث كانت أبرز التوصيات تتمثل بضرورة تعزيز توجه الشركة بتوفير رؤية استراتيجية ذات وضوح

عالي للخطوط الملكية األردنية.
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دراسة ( (Alshamrani and Marghalani,2018بعنوان :والمعرفة الضـمنية ودورهـا فـي تنميـة المـوارد البشـرية فـي
شركة خدمات المالحة الجوية السعوديةو.
• هدف الدراسة للتعرف على مدى وعي الموظفي بوجود المعرفة الضمنية ومدى أهمية االستفادة منها لتقديم أفضل
الممارسات في شركة خدمات المالحة الجوية السعودية.

• منهجية الدراسة وقد اعتمد ا لباحث على المنهج المسحي الوصفي ،من خالل االستبانة كأسلوب لجمع البينات؛ لتحقيق
الهدف من الدراسة ،حيث تم توزيع استبانة بأسلوب المسح الشامل ،واشتملت على  831موظفاً في شركة خدمات

المالحة الجوية السعودية.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم نتيجة تمثلت في تَوفر مصادر معرفية ضمنية في الشركة وتنوع في أنماط المعرفة
الضمنية لدى الموظفين ،حيث كانت أبرز التوصيات تتمثل بضرورة توفير التقنية الحديثة التي تساعد في استخالص
المعرفة الضمنية وتشجيع الموظفين على اإلبداع عن طريق توفير برامج اإلبداع واالبتكار.
دراسـة ( (Al Aqra,2017بعنـوان :و أثــر تطبيـق معــايير الحوكمـة علــى التنميـة المـوارد البشـرية فــي الهيئـات المحليــة

الكبرى في محافظة قلقيلية و.

• هدف الدراسة معرفة أثر تطبيق معايير الحوكمة على التنمية الموارد البشرية في الهيئات المحلية الكبرى في محافظة
قلقيلية.

• منهجية الدراسة وقد اعتمد البا حث على المنهج الوصفي المسحي التحليلي ،من خالل االستبانة كأسلوب لجمع
البينات؛ لتحقيق الهدف من الدراسة ،حيث تم توزيع استبانة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة ،وشتملت على  63موظفاً

من الهيئات المحلية في قلقيلية.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم نتيجة تمثلت في وجود اثر ايجابي لتطبيق معايير الحوكمة بأبعادها على تنمية الموارد

البشرية في الهيئات المحلية الكبرى في محافظة قلقيلية ،حيث كانت أبرز التوصيات تتمثل بضرورة لعمل على تبني

الهيئات المحلية لمفهوم الحوكمة الشمولي وتنفيذ مبادئها ومعاييرها في الهيئات المحلية وفق ضوابط واسس يضعها الحكم

المحلي.
الدراسات باللغة اإلنجليزية:
دراسة  Chang, Chen & Tseng 2019بعنوان:
“Strategic Orientation, Environmental Innovation Capability, and Environmental
”Sustainability Performance: The Case of Taiwanese Suppliers
"التوجه االستراتيجي ،القدرة على االبتكار البيئي ،وأداء االستدامة البيئية :دراسة حالة للموردين التايوانيين"
دف اِّ
الدراس َة تأثير التوجه االستراتيجي على قدرة االبتكار البيئي واالستدامة البيئية.
• َه ْ
• منهجية الدراسة وقد اعتمد الباحث على المنهج االستكشافي ،من خالل أداة االستبانة كأسلوب لجمع البينات؛ وذلك
لتحقيق الهدف من الدراسة ،حيث تم توزيع استبانة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة ،وشتملت على  127من العاملين

في شركات تكنولوجيا معلومات التايوانية.
• النتائج والتوصيات وكانت أهم النتائج تمثلت في أن التوجه االستراتيجي له تأثير إيجابي على قدرة االبتكار البيئي
واستدامته ،حيث كانت أبرز التوصيات تمثلة في ضرورة أن تأخذ االتجاهات لمزيد من ِ
البحث في شركة
ّ
الدراس َة و َ
تكنولوجيا معلومات التايوانية.
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دراسة  Izadi &Ahmadian 2018بعنوان:
“The Effects of Strategic Orientation and Firm Competencies on Export Performance In
”Isfahan, Iran
" آثار التوجه االستراتيجي على أداء الصادرات وكفاءات الشركات في أصفهان ،إيران "
• هدف الدراسة دراسة آثار التوجه االستراتيجي على أداء الصادرات وكفاءات الشركات في أصفهان.
• منهجية الدراسة وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصف ي التحليلي ،من خالل أداة االستبانة كأسلوب لجمع البينات؛
وذلك لتحقيق الهدف من الدراسة ،حيث تم توزيع استبانة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة ،وشتملت على  50من

المدراء وخبراء أقسام التسويق والمبيعات في االفرع الخارجية لتلك الشركات.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم النتائج تمثلت في أظهرت النتائج أن التوجه نحو السوق وتوجه الريادي وتوجه

التكنولوجيا يرتبطان بشكل إيجابي بأداء الصادرات وكفاءات الشركات ،حيث كانت أبرز التوصيات تمثلة في ضرورة

معرفة الشركات بإحتياجات ورغبات العمالء في األسواق المستهدفة من أجل مطابقة منتجاتهم وفق هذه الرغبات.
دراسة  Ismail 2019بعنوان:
“Human Resources Development (HRD) Policy Issue in Kurdistan Region-Iraq”.
و سياسات تنمية الموارد البشرية دراسة حالة في إقليم كوردستان  -العراقو
• هدف الدراسة تقييم واستكشاف سياسات تنمية الموارد البشرية في القطاع التعليمي في إقليم كردستان العراق.
• منهجية الدراسة وقد اعتمد الباحث على المنهج االستكشافي ،من خالل أداة المقابالت كأسلوب لجمع البينات؛ وذلك
لتحقيق الهدف من الدراسة ،حيث تم عمل المقابالت المهيكلة ،وشتملت على  17من صانعي سياسات تنمية الموارد

البشرية الذين يعملون في القطاع التعليمي في اقليم كردستان العراق.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم النتائج تمثلت في أن هناك مشكالت في سياسات تنمية الموارد البشرية وهي ،أن النظام
مركزي وبيروقراطي في قطاع التعليم ،وال يوجد اهتمام كبير في سياسات تنمية الموارد البشرية ،حيث كانت أبرز
التوصيات تمثلة في ضرورة أن تقوم حكومة إقليم كردستان بمعالجة المفاهيم المتعلقة بتنمية الموارد البشرية لحل

التحديات التي تواجهها.
دراسة  Kareem 2019بعنوان:
“The Impact of Human Resource Development on Organizational Effectiveness: An
Empirical Study”.
و أثر تنمية الموارد البشرية على الفعالية التنظيمية :دراسة تطبيقية في الجامعات الحكومية العراقية و
• هدف الدراسة معرفة العالقات بين ممارسات تنمية الموارد البشرية والفعالية التنظيمية في الجامعات الحكومية العراقية.
• منهجية الدراسة وقد اعتمد الباحث على ال منهج الوصفي التحليلي ،من خالل أداتي المقابلة واألستبانة كأسلوبي لجمع
البينات األولية؛ وذلك لتحقيق الهدف من الدراسة ،حيث تم عمل المقبالت المهيكلة ،وتوزيع  342أستبانة على العمداء

ورؤساء اإلدارات وأعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات.

• النتائج والتوصيات وكانت أهم النتائج تمثلت في أن ممارسات تنمية الموارد البشرية لها تأثير إيجابي وهام على الفعالية

التنظيمية ،حيث كانت أبرز التوصيات ان على مديري الجامعات أستخدام ممارسات تنمية الموارد البشرية الفعالة التي
تهدف إلى بناء كفاءات الموظفين وزيادة التكامل بين تنمية الموارد البشرية والفعالية التنظيمية.
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الدراسات السابقة يظهر أن جميع ِ
ومن خالل عرض ِ
طِبقت في القطاع المصرفي ،وقطاع الخدمات
العربيَّة قد ُ
ّ
ّ
الدراسات َ
الجوية ،والقطاع الخدمي الحكومي بينما ِ
الدراسة الحالية ستطبق في قطاع االتصاالت الذي له مساهمة فاعلة في
ّ
الدراسات السابقة ،أما بالنسبة ِ
االقتصاد األردني وهذا ما لم تأخذه ِ
طِبقت في القطاع التعليمي،
للدراسات األجنبية فقد ُ
ّ
ّ
والقطاع التجاري ،ولكن ما يميز ِ
الدراسة الحالية أنها ربطة بين التوجه االستراتيجي وتنمية الموارد البشرية بأبعاد أوسع
ّ
من ِ
الدراسات األجنبية والعربية مما يعطي شمولية في القياس ودقة األثر.
ّ
المنهجية والتصميم
منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤالتها ،ومن ثم فإن تصميم

الدراسة الحالية يعتمد على المنهج الوصفي في البحوث اإلنسانية ،وذلك بغرض وصف الخصائص والمتغيرات المتعلقة
بمشكلة الدراسة ،والتي تتمثل في التوجه االستراتيجي كمتغير مستقل ،وتنمية الموارد البشرية كمتغير تابع ،كما تستخدم
الدراسة المنهج التحليلي (السببي) بغرض تحديد تأثير التوجه االستراتيجي بأبعاده في تنمية الموارد البشرية ،كما تتناول

الدراسة البيان ات المطلوبة ومصادرها ،وأداة جمع البيانات ،وتقسيم صالحية النموذج ،وأساليب تحليل البيانات واختبار
الفرضيات.
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت األردنية والبالغ عددها ( )3شركات وهي (شركة اورنج ،شركة

زين ،شركة امنية) ،حيث أن العدد الكلي للعاملين في شركات االتصاالت لعام  ،)3286( 2018واشتملت وحدة التحليل

للدراسة الحالية على العاملين في اإلدارتين العليا والوسطى (رئيس تنفيذي ،نائب رئيس تنفيذي ،مدير تنفيذي ،مدير
دائرة ،مدير فرع) في شركات االتصاالت األردنية أو ما يعادل هذه المسميات الوظيفية بسبب اختالفها من شركة الى
أخرى ،وقد قامة الدراسة بمسح شامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )350فرداً ،وحسب النشرات التي تم
الحصول عليها من سجالت شركات االتصاالت وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت األردنية لسنة ( ،)2018وتكونت عينة

الدراسة من ( )350مفردة ،وبنسبة ( ) %100من إجمالي عدد العاملين في االدارتين العليا والوسطى ،وتم اختيار مجتمع
الدراسة لكون االدارتين العليا والوسطى هما من يقع على عاتقهم اتخاذ الق اررات المتعلقة بالتوجه االستراتيجي وتنمية
الموارد البشرية على حد سواء.

وحدة التحليل:

اشملت وحدة التحليل للدراسة الحالية على العاملين في اإلدارتين العليا والوسطى والمتمثلة بالمسميات الوظيفية

التالية (رئيس تنفيذي ،نائب رئيس تنفيذي ،مدير تنفيذي ،رئيس تنفيذي ،مدير فرع) ،والبالغ عددهم ( )350مفردة ،استرد
منها ( )307استبانة بنسبة تقدر ب( ،)%87.7واستبعد منها ( )27استبانة ،وبهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة
للتحليل اإلحصائي ما مجمله ( )280وبنسبة بلغة ( )%91.2من عدد االستبانات المستردة من أفراد عينة الدراسة ،حيث
كانت خصائص عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم (.)3

الجدول ( :)3خصائص عينة الدراسة
المقياس
النوع االجتماعي

ذكر

التكرار
205

النسبة
73%

أنثى

75

27%
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30سنة فأقل

37

13%

31سنة –  40سنة

75

27%

41سنة –  50سنة

88

31%

51سنه فأكثر

80

29%

دبلوم

5

2%

بكالوريوس

140

50%

ماجستير

125

45%

دكتوراه

10

4%

رئيس تنفيذي /نائب رئيس تنفيذي

5

2%

مدير تنفيذي

31

11%

رئيس تنفيذي

142

51%

مدير فرع

202

72%

أقل من  5سنوات

7

3%

6سنوات –  10سنوات

83

30%

11سنوات –  15سنة

122

44%

16سنة فأكثر

68

24%

280

100 %

الفئة العمرية

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

عدد سنوات الخبرة

المجموع

أساليب جمع البيانات:

تعتمد الدراسة الحال ية على نوعين من البيانات الالزمة ،وهي الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة الحالية

من تقارير ونشرات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت األردنية ،و شركات االتصاالت األردنية ،وكذلك المراجع
العربية واألجنبية والمجالت والدوريات ذات العالقة بموضوع الدراسة.

باإلضافة إلى البيانات الثانوية ،حيث تم االعتماد على البيانات األولية التي تم استخراجها من االستبانات

الموزعة على عينة الدراسة والموجهة إلى المسؤولين في شركات االتصاالت األردنية ،وتضمنت االستبانة النهائية أسئلة

تحقق أهداف الدراسة الحالية.

أساليب القياس ومتغيرات الدراسة:

فيما يلي عرض لمتغيرات وأبعاد الدراسة الرئيسة ،والمقاييس المستخدمة فيها:

أوالً :التوجه االستراتيجي:
ويضم ثالثة متغيرات رئيسية ،تتلخص في (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) ،ولقياس
متغيرات التوجه االستراتيجي في شركات االتصاالت االردنية استخدمت الدراسة مقياس متعدد البنود ،وتم االعتماد على
مقياس (ليكرت) المتدرج من خمس نقاط ،حيث يشير الرقم ( )5إلى (موافق بدرجة كبيرة جداً) ،بينما ُيشير الرقم ( )1إلى
(غير موافق على اإلطالق) ،وقد استخدم هذا المقياس في االستبانة (السؤال األول) لقياس اتجاهات المسؤولين في
شركات االتصاالت االردنية درجة تطبيق التوجه االستراتيجي.
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ثانياً :تنمية الموارد البشرية:

وتضم ثالث متغيرات فرعية ،وهي (تقييم االداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) ،ولقياس متغيرات أبعاد تنمية

الموارد البشرية استخدمت الدراسة مقياس متعدد البنود ،وتم االعتماد على مقياس (ليكرت) والمتدرج من خمس نقاط،

حيث يشير الرقم ( )5إلى (موافق بدرجة كبيرة جدًا) ،بينما يشير الرقم ( )1إلى (غير موافق على اإلطالق) ،وقد استخدم
هذا المقياس في االستبانة لقياس اتجاهات المسؤولين في شركات االتصاالت األردنية نحو مستوى تطبيق تنمية الموارد

البشرية.

أداة الدراسة:

إعتمد هذا البحث بصفة رئيسة على تصميم االستبانة كأداة للدراسة ،وتم تخصيص الصفحة األولى لتقديم

الدراسة وأهدافها ،وطلب التعاون في استيفاء المعلومات المطلوبة ،أما األقسام األخرى فكانت كما يلي:

القسم األول :وتضمن األسئلة ال متعلقة بالعوامل الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة وشملت (المسمى الوظيفي،
والنوع االجتماعي ،والفئة العمرية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة).

القسم الثاني :وتضمن بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس اتجاهات

المسؤولين في شركات االتصاالت األردنية محل الدراسة نحو مستوى تطبيق التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي،
التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) ،وخصصت األسئلة من ( )18 - 1لقياس هذا المتغير.

القسم الثالث :وتضمن بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحث لغايات هذه الدراسة لقياس اتجاهات

المسؤولين في شركات االتصاالت األردنية محل الدراسة نحو مستوى تطبيق أبعاد تنمية الموارد البشرية (تقييم االداء،
التدريب ،المسار الوظيفي) ،وخصصت األسئلة من ( )36 - 19لقياس هذا المتغير وأبعاده.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم جمع االستبيان باستخدام طريقة الزيارة المباشرة لتسليم االستبيان باليد لعينة الدراسة ،وبعد
تجميعها تم إدخالها على حزمة األساليب اإلحصائية المتخصصة للبحوث االجتماعية ) ،(SPSS, V.25وتمثلت الخطوة األولى في
تحليل بيانات هذه الدراسة بتقييم صدق وثبات أداة الدراسة التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

صدق أداة الدراسة:

تم قياس صدق المحتوى لالستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في المجال اإلداري وأساتذة

اإلدارة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية وعددهم ( )10محكماً ،وقد تم مراعاة آرائهم واألخذ بمالحظاتهم ،حيث تم
إعادة صياغة بعض الفقرات وإجراء التعديالت المطلوبة عليها بشكل دقيق يحقق التوازن في مضامين االستبانة وفقراتها.

ثبات أداة الدراسة:

تم استخدام معامل كرونباخ الفا ) ،(Cronbach Alphaباعتباره أكثر أساليب تحليل االعتمادية دالل ًة في تقسيم درجة
التناسق الداخلي بين محتويات أو بنود المقياس المستخدم ،وأن الحدود المقبولة بمعامل االرتباط ألفا ) (Alpha > 0.70وفقاً
لمستويات تحليل االعتمادية في العلوم االجتماعية ) ،(Hair et al., 2010وتم تطبيق هذا األسلوب على مقياس التوجه

االستراتيجي ،ومقياس تنمية الموارد البشرية ،وذلك بصورة اجمالية ككل ولكل متغير من المتغيرات التي يتكون منها المقياس على

حدى ،ولقد أظهرت نتائج التحليل أن معامل ألفا لمقياس التوجه االستراتيجي ككل يمثل نحو ( ،)87ولمقياس تنمية الموارد البشرية
( ،)90وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية والجدول رقم ( )4يوضح درجة االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس المستخدمة في
الدراسة حسب اآلتي:
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الجدول رقم ( )4تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بيا محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة
األسئلة

البعد

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات )(Alpha

6-1

التوجه الريادي

6

0.70

12-7

التوجه السوقي

6

0.87

18-13

التوجه التكنولوجي

6

0.81

18-1

التوجه االستراتيجي

18

0.87

24-19

تقييم االداء

6

0.74

30-25

التدريب

6

0.76

36-31

المسار الوظيفي

6

0.92

36-19

تنمية الموارد البشرية

18

0.90

36-1

جميع فقرات االستبانة

36

0.88

وبناء على نتائج التحليل السابق ،ف إن المقاييس المستخدمة في الدراسة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
ً
بين محتوياتها ،وبقدرتها على تحقيق أهداف الدراسة واالعتماد عليها في المراحل الالحقة من التحليل.
اختبار التوزيع الطبيعي:
يتم اجراء هذا االختبار باستخراج قيمة ( ،)Z Skewnessمن خالل قسمة قيمة  Skewnessعلى االنحراف

المعياري لها ( ،)Khin et al, 2013فقد تم االستناد إلى احتساب قيمة معامل االلتواء( )Skewnessمع مراعاة أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقل عن ( ،)1والجدول رقم ( )5يوضح اختبار التوزيع

الطبيعي لمتغيرات الد ارسة.

الجدول رقم ( )5اختبار التوزيع الطبيعي Skewness
البعد

Skewness

Kurtosis

االستنتاج

التوجه الريادي

-0.99

-0.43

توزيع طبيعي للبيانات

التوجه السوقي

0.89

-0.86

توزيع طبيعي للبيانات

التوجه التكنولوجي

-1.36

0.24

توزيع طبيعي للبيانات

تقييم االداء

0.31

-0.66

توزيع طبيعي للبيانات

التدريب

1.65

-0.49

توزيع طبيعي للبيانات

المسار الوظيفي

-1.92

0.47

توزيع طبيعي للبيانات

عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات
وصف إجابات أفراد وحدة التحليل عا متغيرات الدراسة:

سعت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:

السؤال األول :ما تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه
السوقي ،التوجه التكنولوجي) في شر كات االتصاالت األردنية؟

لوصف تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر التوجه االستراتيجي في شركات االتصاالت األردنية ،لجأ الباحث إلى
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية البعد ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)6
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الجدول رقم ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر التوجه االستراتيجي
في شركات االتصاالت األردنية

المستوى بالنسبة

األسئلة

المجال

المتوسة الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

6-1

التوجه الريادي

4.01

0.72

1

مرتفع

12 - 7

التوجه السوقي

3.98

0.57

2

مرتفع

18 -13

التوجه التكنولوجي

3.93

0.66

3

مرتفع

3.97

0.49

المتوسط الحسابي الكلي

للمتوسة الحسابي

أن المتوسط الكلي ألبعاد التوجه االستراتيجي جاءت بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ
يظهر من الجدول رقم (ّ )6
المتوسط الحسابي الكلي ( )3.97وبانحراف معياري ( ،)0.49حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ()4.01-3.93
على مقياس ليكرت الخماسي ،والذي يشير إلى واقع الممارسة المرتفع ألبعاد التوجه االستراتيجي ،إذ جاء في المرتبة
األولى ُبعد " التوجه الريادي" بمتوسط حسابي بلغ ( )4.01وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ ()3.97
وبانحراف معياري بلغ ( ،) 0.72فيما حصل بعد " التوجه التكنولوجي" على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي

( )3.93وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.97وبانحراف معياري ( ،)0.66وبين الجدول ايضاً التشتت
المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول أبعاد التوجه االستراتيجي ،وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد

وحدة التحليل حول واقع ممارسة أبعاد التوجه االستراتيجي ،ويشير الجدول أيضاً إلى التقارب في قيم المتوسطات
الحسابية ،وبشكل عام يتبين أن تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر التوجه االستراتيجي في شركات

االتصاالت األردنية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.

ويرى الباحث أن النتائج السابقة تعني أن في شركات االتصاالت األردنية اهتمام عال في تبني مفهوم التوجه

االستراتيجي بكافة أبعاده.

السؤال الثاني :ما تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب،
المسار الوظيفي) في شركات االتصاالت األردنية ؟

لوصف تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية،

لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية البعد ،كما هو موضح بالجدول (.)7

الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر تنمية الموارد
البشرية في شركات االتصاالت األردنية

المستوى بالنسبة

األسئلة

المجال

المتوسة الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

24 - 19

التدريب

4.15

0.54

1

مرتفع

30 - 25

تقييم االداء

3.94

0.38

2

مرتفع

36 - 31

المسار الوظيفي

3.87

0.67

3

مرتفع

3.89

0.37

المتوسط الحسابي الكلي

للمتوسة الحسابي

أن المتوسط الكلي ألبعاد تنمية الموارد البشرية جاءت بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي
يظهر من الجدول (ّ )7
الكلي ( )3.89وبانحراف معياري ( ،)0.37حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )4.15-3.87على مقياس ليكرت الخماسي،
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والذي يشير إلى واقع الممارسة المرتفع ألبعاد تنمية الموارد البشرية ،إذ جاء في المرتبة األولى ُبعد "التدريب" بمتوسط حسابي بلغ
( )4.15وهو أعلى من المتوسط الحسابي الكلي البالغ ( )3.89وبانحراف معياري بلغ ( ،)0.54فيما حصل بعد "المسار الوظيفي"
على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.87وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ( )3.89وبانحراف معياري

( ،)0.67وبين الجدول ايضاً التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة التحليل حول أبعاد تنمية الموارد البشرية ،وهو ما يعكس

تقارب وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول واقع ممارسة أبعاد تنمية الموارد البشرية ،ويشير الجدول ايضاً إلى التقارب في قيم
المتوسطات الحسابية ،وبشكل عام يتبين أن تصورات االدارة العليا والوسطى لمستوى توافر تنمية الموارد البشرية في شركات
االتصاالت األردنية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.

اختبار فرضيات الدراسة:

قبل تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة ،تم إجراء بعض االختبارات من أجل ضمان مالئمة

البيانات الفتراضات تحليل االنحدار ،وذلك على النحو التالي:
 -1تم التأكد من عدم وجود مشكلة الترادف الخطي ( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة وذلك من خالل
قياس معامل التباين ( ،)Variance Inflation Factor( )VIFواختبار التباين المسموح ( )Toleranceلكل متغير
من متغيرات الدراسة المستقلة ،نالحظ أن قيمة ( )VIFلجميع المتغيرات كانت أقل من ( )10وتتراوح ما بين (-1.29

 ،)1.39كما نالحظ أن قيمة التباين المسموح به ( )Toleranceلجميع المتغيرات كانت أكبر من ( )0.05وتتراوح
ما بين ( ،)0.625-0.309ولذلك يمكن القول إنه ال يوجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
عال بين المتغيرات
المستقلة.
الجدول رقم ( )8اختبار معامل تضخم التبايا والتبايا المسموح ومعامل االلتواء للمتغيرات المستقلة
األسئلة

البعد

قيمة VIF

قيمة Tolerance

6-1

التوجه الريادي

1.239

0.807

12-7

التوجه السوقي

1.235

0.778

18-13

التوجه التكنولوجي

1.229

0.814

 -2تم التأكد من صالحية النموذج الختبار فرضيات الدراسة ،والجدول رقم ( )4.4يوضح ذلك.
الجدول رقم ( )9نتائج تحليل التبايا لالنحدار ) (Analysis of Varianceللتأكد ما صالحية النموذج الختبار فرضيات
الدراسة

المتغير التابع

درجات الحرية

معامل التحديد R²

قيمة ( )Fالمحسوبة

مستوى الداللة االحصائية

تنمية الموارد البشرية

276.3

0.571

122.571

* 0.000

تقييم االداء

276.3

0.385

57.586

* 0.000

التدريب

276.3

0.224

26.591

* 0.000

المسار الوظيفي

276.3

0.474

82.915

* 0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يوضح الجدول ( )9صالحية نموذج اختبار فرضيات الدراسة ،نظ اًر الرتفاع قيمة ( )Fالمحسوبة عن قيمتها
الجدولية على مستوى داللة ) )α≤0.05والتي بلغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( ،)122.571وأن مستوى داللة ( )Fبلغت
( ،) 0.000حيث أن أبعاد التوجه االستراتيجي تفسر ما مقداره ( )%57.1من التباين في تنمية الموارد البشرية في
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شركات االتصاالت األردنية ،كما تُفسر ايضاً ( )%38.5من التباين في ُبعد " تقييم األداء" ،وتُفسر ايضاً ( )%22.4من
التباين في ُبعد "التدريب" ،وتُفسر ايضاً ( )%47.4من التباين في ُبعد " المسار الوظيفي".

الفرضية الرئيسة ) :(Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده

(التوجه الريادي ،التوجه ال سوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة في تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب،
المسار الوظيفي) مجتمعة في شركات االتصاالت األردنية.
الجدول رقم ( ) 10نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد التوجه االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية
الخطأ

قيمة

أبعاد التوجه االستراتيجي

قيمة ()B

التوجه الريادي

0.066

0.023

التوجه السوقي

0.198

0.029

0.305

التوجه التكنولوجي

0.292

0.025

0.517

قيمة ()t

مستوى الداللة

المعياري

()Beta

المحسوبة

االحصائية

0.128

2.913

0.004

6.823

0.000

11.835

0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم ( ،)10ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبعاد التوجه

االستراتيجي (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) لها تأثير في تنمية الموارد البشرية في شركات

االتصاالت األردنية ،حيث بلغت قيم ( )tالمحسوبة كما يلي :التوجه الريادي ( ،)t=2.913التوجه السوقي (،)t=6.823
التوجه التكنولوجي ( ،)t=11.835وهي ذات داللة إحصائية ،مما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية الصفرية ،والتي

تنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه
التكنولوجي) مجتمعة في تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) مجتمعة في شركات

االتصاالت األردنية عند مستوى داللة ) ،(α ≤ 0وقبول الفرضية البديلة مما يعني وجود أثر التوجه االستراتيجي في تنمية
الموارد البشرية.

وعند إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step wise Multiple Regressionلتحديد أهمية كل متغير

مستقل على حدى في المساهمة في النموذج الرياضي ،الذي يمثل التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه
السوقي ،التوجه التكنولوجي) في تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت األردنية ،تم توضيح نتائج ذلك في الجدول

رقم (.)11

الجدول رقم ( )11نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step Wise Multiple Regressionللتنبؤ بأثر أبعاد التوجه
االستراتيجي في تنمية الموارد البشرية
قيمة ()t

مستوى الداللة

معامل التحديد
R²

المحسوبة

االحصائية

التوجه التكنولوجي

0.457

11.835

* 0.000

التوجه السوقي

0.558

6.823

* 0.000

التوجه الريادي

0.571

2.913

* 0.000

أبعاد التوجه الريادي

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

أن بعد " التوجه التكنولوجي" فسر ما مقداره ( )%45.7من
تُشير البيانات الواردة في الجدول رقم ( )11إلى ّ
التباين في المتغير التابع ،تاله بعد " التوجه السوقي" وقد فسر مع المتغير السابق ما مقداره ( )%55.8من التباين في
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المتغير التابع ،أما متغير " التوجه الريادي " فقد فسر مع المتغيرات السابقة ما مقداره ( )%57.1من التباين في تنمية
الموارد البشرية بوصفه متغي اًر تابعاً.

ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى ) :(Ho1.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده
(التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة في تقييم االداء كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية في شركات

االتصاالت األردنية.
الجدول رقم ( ) 12نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد التوجه االستراتيجي مجتمعة في تقييم االداء
الخطأ

قيمة

أبعاد التوجه الريادي

قيمة ()B

التوجه الريادي

0.130

0.026

التوجه السوقي

0.173

0.033

0.261

التوجه التكنولوجي

0.225

0.028

0.391

قيمة ()t

مستوى الداللة

المعياري

()Beta

المحسوبة

االحصائية

0.247

5.089

* 0.000

5.263

* 0.000

8.074

* 0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم ( ،)12ومن متابعة قيم اختبار ( ،)tأن أبعاد التوجه االستراتيجي
(التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) لها تأثير في تقييم االداء في تنمية الموارد البشرية ،حيث بلغت قيم ()t

المحسوبة كما يلي :التوجه الريادي ( ،)t=5.089التوجه السوقي ( ،)t=5.263التوجه التكنولوجي ( ،)t=8.074وهي ذات داللة
إحصائية ،مما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية الصفرية ،والتي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوجه
االسترايجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة في تقييم االداء كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية

في في شركات االتصاالت األردنية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05

جدول ( ) 13نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد التوجه االستراتيجي مجتمعة في التدريب
الخطأ

قيمة

أبعاد التوجه الريادي

قيمة ()B

التوجه الريادي

0.155

0.040

التوجه السوقي

0.171

0.051

0.180

التوجه التكنولوجي

0.481

0.043

0.583

قيمة ()t

مستوى الداللة

المعياري

()Beta

المحسوبة

االحصائية

0.205

3.908

* 0.000

3.632

* 0.001

11.139

* 0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم ( ،)13ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبعاد التوجه االستراتيجي
بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) لها تأثير في التدريب في شركات االتصاالت األردنية ،حيث بلغت

قيم ( )tالمحسوبة كما يلي :التوجه الريادي ( ،)t=3.908التوجه السوقي ( ،)t=3.632التوجه التكنولوجي ( ،)t=11.139وهي
ذات داللة إحصائية ،مما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية الصفرية ،والتي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
للتوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة في التدريب كأحد أبعاد تنمية الموارد

البشرية في شركات االتصاالت األردنية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
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الجدول رقم ( ) 14نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد التوجه االستراتيجي مجتمعة في المسار الوظيفي
المعياري

قيمة

قيمة ()t

مستوى الداللة

()Beta

المحسوبة

االحصائية

0.239

4.047

* 0.000

3.558

* 0.000

2.838

* 0.000

الخطأ

أبعاد التوجه الريادي

قيمة ()B

التوجه الريادي

0.222

0.055

التوجه السوقي

0.251

0.070

0.214

التوجه التكنولوجي

0.170

0.060

0.167

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول رقم ( ،)14ومن متابعة قيم اختبار ( )tأن أبعاد التوجه االستراتيجي

(التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) لها تأثير في المسار الوظيفي في شركات االتصاالت األردنية ،حيث بلغت
قيم ( )tالمحسوبة كما يلي :التوجه الريادي ( ،)t=4.047التوجه السوقي ( ،)t=3.558التوجه التكنولوجي ( ،)t=2.838وهي ذات
داللة إحصائية ،مما سبق يقتضي ما يلي :رفض الفرضية الصفرية ،والتي تنص على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوجه

االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي ،التوجه التكنولوجي) مجتمعة في المسار الوظيفي في شركات االتصاالت
األردنية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05

مناقشة النتائج:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق تنمية الموارد البشرية في شركات االتصاالت

األردنية ،وقد أثارت الدراسة جملة من التساؤالت ،وقدمت أيضاً فرضيات تتعلق بالتأثير بين متغي ارت الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي:

 -1أظهرت نتائج التحليل الوصفي المتعلقة مستوى تصورات اإلدارة العليا والوسطى للتوجه االستراتيجي في شركات االتصاالت
األردنية _ومن وجهة نظر أفراد عينة الدراسة_ أن المتوسطات الحسابية له تراوحت بين ( )4.01-3.93على مقياس ليكرت

الخماسي وبمتوسط حسابي كلي ( ،)3.97والذي يعكس أن مستوى تطبيق التوجه االستراتيجي في شركات االتصاالت األردنية

جاء بدرجة مرتفعة ،وكذلك أعطت استجابات عينة الدراسة درجة موافقة بشدة ألبعاد التوجه االستراتيجي ،حيث احتل ُبعد

التوجه الريادي المرتبة األولى ،تاله ُبعد التوجه السوقي ،بينما احتل ُبعد التوجه التكنولوجي المرتبة األخيرة.
 -2بلغ مستوى تصورات االدارة العليا والوسطى لتنمية الموارد البشرية بأبعادها في شركات االتصاالت األردنية درجة مرتفعة ،إذ
جاء ُبعد التدريب بالمرتبة األولى وبدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ ( )4.15على مقياس ليكرت الخماسي ،وجاء في المرتبة
الثانية ُبعد تقييم االداء بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي ( )3.94على مقياس ليكرت الخماسي ،في حين جاء ُبعد المسار
الوظيفي بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي (.)3.87

 -3وجود أثر هام ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الريادي ،التوجه السوقي،
التوجه التكنولوجي) مجتمعة في تحقيق تنمية الموارد البشرية بأبعادها (تقييم االداء ،التدريب ،المسار الوظيفي) مجتمع ًة في
شركات االتصاالت األردنية.
ومع وجود ندرة في اإلسهامات المعرفية ،التي تناولت عالقة التوجه االستراتيجي بتنمية الموارد البشرية ،قامت الدراسة

الحالية باالستناد إلى دراسات سابقة ،كانت قد تناولت التوجه االستراتجي أو تنمية الموارد البشرية كل على حدة وكان مستوى

تطبيقهما مستوى مرتفع.

وقد اتفقت الدراسة مع دراسة ) (Radi & Qasim, 2018والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع للتوجه االستراتيجي في

المصارف العراقية الخاصة ،ودراسة ) (Al-Dula'in, 2017والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع للتوجه االستراتيجي في خطوط

الملكية األردنية ،ودراسة ( (Al Aqra,2017والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع لتنمية الموارد البشرية في الهيئات المحلية
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) والتي توصلت إلى وجود مستوى مرتفعMarghalani,&Alshamrani 2018(  ودراسة، فلسطين/الكبرى في محافظة قلقيلية
.لتنمية الموارد البشرية في شركة خدمات المالحة الجوية السعودية

:التوصيات

 ووضع، ضرورة تعزيز شركات االتصاالت األردنية محل الدراسة لنهج التوجه االستراتيجي؛ وذلك بتطوير الخدمات االتصاالت-1
.خطط مستقبلية بما يتعلق بتقديم خدمات ابداعية وريادية لألسواق؛ لتلبية حاجات ورغبات العمالء الحالية والمستقبلية

 ضرورة تعزيز شركات االتصاالت األردنية للمارسات تنمية الموارد البشرية لكافة العاملين بمختلف المستوياتهم اإلدارية؛ وذلك-2
ً واعتبارها مدخالً هاما،بإكسابهم المهارات والمعارف الحديثة المتناسبة وطبيعة عمل شركات االتصاالت وبيئتها الصناعية
.لتطوير وتحسين الخدمات االتصاالت

 ضرورة تعزيز شركات االتصاالت األردنية للتوجه الريادي؛ للمبادرة بتقديم خدمات مبتكرة وجديدة لتعزيز ميزنها التنافسية-3
.للمساهمة في استباق منافسيها
 ضرورة اهتمام شركات االتصاالت األردنية بالتوجه السوقي؛ وذلك بدخولها ألسواق جديدة وتقديم خدمات اتصاالت جديدة-4
. بهدف تعزيز الموقع التنافسي،وونوعية قبل المنافسيها

:المحددات والدراسات المستقبلية

 وهذا يجعل من الصعوبة،اقت صرت هذه الدراسة على عينة من المدراء العاملين في شركات االتصاالت األردنية

 لذلك ال بد أن تأخذ الدراسات المستقبلية بعين االعتبار مختلف القطاعات،بمكان تعميم النتائج على المجتمع األردني

 األمر الذي يتطلب من الباحثين في المستقبل دراسة قطاعات خدمية أخرى للتأكد من،من أجل إمكانية تعميم النتائج
 كما يمكن أن تشمل الدراسات المستقبلية القطاعات، وبالتالي إمكانية تعميمها،إمكانية الوصول إلى نفس النتائج
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أثر استخدام الحوسبة السحابية على تحسيا أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية

الملخص

مرام عبدهللا أبورمان

الدكتور حسيا أحمد عوض

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية

تاريخ االستالم2020/01/28 :

تاريخ القبول2020/06/10 :

تهدف هذه الدراسة إلى التع رف على أثر استخدام الحوسبة السحابية على تحسين أداء نظام المعلومات في

الشركات الخاصة األردنية وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة

مستخدمة أسلوب الوصف التحليلي الستطالع آراء مجتمع الدراسة والمكون من ( )140موظفاُ في ( )7شركات خاصة
األردنية وقد بلغ عدد االستبانات المستردة ( )132استبانة ،بنسبة استرداد مقدارها ( % )94وتم استخدام برنامج التحليل

اإلحصائي ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة ،من أهم نتائجها وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام الحوسبة السحابية
بأبعادها (توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في األداء ،توفير

التكاليف وخفضها) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الكفاءة) في الشركات الخاصة األردنية ،ووجود أثر ذو
داللة إحصائية الستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية ت حتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات
كخدمة ،توفر المرونة في األداء ،خفض وتوفير التكاليف) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الفاعلية) في

الشركات الخاصة األردنية ،وقد اوصت الدراسة بضرورة وضع التكلفة وتقييم المخاطر لدعم الق اررات المتعلقة بأين ومتى
وكيف يمكن للشركات أن تعتمد على الخدمات السحابية ،وضرورة توفير دورات تدريبية متعلقة بتكنولوجيا الحوسبة

السحابية للموظفين ،وتمكين الشركات من إنشاء سحابة الهجين لوضع التطبيقات غير الحساسة والعامة وذلك من
السحابة الخاصة للحفاظ على سرية البيانات وأمنها.

الكلمات المفتاحية  :الحوسبة السحابية ،نظام المعلومات ،أداء نظم المعلومات.
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Abstract
This study aims to identify the effect of using cloud computing on improving the
performance of the information system in Jordanian private companies. The two
researchers have relied on the descriptive and analytical approach, and the questionnaire
was used as a tool for the study using the analytical description method to survey the
views of the study community, which consisted of (140) employees working in (7)
Jordanian private companies. The collected feedback were 132, which represents a
recovery rate of (94)%. The Statistical Analysis Program (SPSS) was used to analyze the
study data, the most important of which is the presence of a statistically significant effect
of using cloud computing in its dimensions (providing an infrastructure for information
technology, the availability of software and applications as a service, providing flexibility in
performance, reducing and saving costs) to improve the performance of the information
system After (efficiency) in Jordanian private companies, and having a statistically
significant effect of using cloud computing with its dimensions (providing an infrastructure
for information technology, providing software and applications as a service, providing
flexibility in performance, reducing and saving costs) to improve the performance of the
information system by Promise (effectiveness) in the Jordanian private companies, The
study recommended the need to establish cost and risk assessment to support decisions
related to where, when and how companies can rely on cloud services, and the need to
provide training courses related to cloud computing technology for employees, and to
enable companies to create a hybrid cloud to place non-sensitive and public applications
from the private cloud to maintain confidentiality data and its security.
Key words: cloud computing, information system, information system performance.
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المقدمة:

تعد الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingجيالً جديداً من الحوسبة ،إذ تمكن المستخدمين من أن

يستخدموا موارد إضافية غير متاحة لديهم ،والعمل على بنى تحتية حاسوبية ذات قدرات كبيرة تقدم من مزود الخدمة

السحابية ( ) Cloud Service Providerبكلف منخفضة ،كما أن المنظمات تميل إلى تجهيز أنظمة معلومات بحيث
أداء أفضل لمستخدميها  ،إال أن الكلف المرتفعة ألنظمة المعلومات ذات األداء العالي ،ووجود صعوبة في تطور
توفر ً
وتوسع خدمات هذه األنظمة ،بمرور الوقت جعل من الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingالحل المثالي لما تتيحه
من ميزات كالمرونة في التوسع في عدد المستخدمين والخوادم وإمكانية توفر الخدمة على مدى ( )24ساعة
(رضوان.)2010،

من المعلوم أن منظمات الخاصة والحكومية تستخدم موارد أجهزة الحاسوب لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات

وتطوير البرامج ،وهذه األجهزة بحاجة لصيانة دورية لضمان عملها بكفاءة ،وقد تكون الحاجة لهذه األجهزة ماسة أحياناً
وقد ال تكون كذلك ،وعليه بدأت المنظمات في البحث عن حلول أخرى لتوفير الموارد والعمل بكفاءة ،ولعل من أفضل
الحلول التي يمكن االستناد إليها هو الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingحيث توفر العديد من خيارات خدمة
المعلومات من خالل شبكة االنترنت (رضوان.)2010 ،

وأصبحت الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingفي العقد الحالي موضوعاً هاماً نال اهتمام المهتمين

بالمجال المعلوماتي؛ بسبب الفرص التي تمنحها لمنظمات األعمال ،وتهدف هذه البرمجة لالرتقاء بالخدمات اإللكترونية

المقدمة من المنظمات إلى مستويات مرتفعة وتحسين كفاءة األداء وتقليل األعباء اإلدارية ،وترشيد النفقات في البنية
التحتية للتكنولوجيا (.)2016 ،Saleem
مشكلة الدراسة:
تعد الحوسبة السحابية عصب منظمات األعمال وتحسين أداء نظام المعلومات نتيجة ألسس علمية وقواعد تتبع،

ومن أهم هذه القواعد المشاركة بالفكر في أتاحة المعلومات فقد تغيرت في السنوات العشرة األخيرة الكثير من المفاهيم
التي تحكم عمل المديرين (الكبيسي ،)2018 ،حيث نشأت الحاجة إلى تطوير أنظمة المعلومات من الموارد االستراتيجية

للتنمية في هذه المجتمعات فقد لوحظ أن هناك عدم اهتمام في استخدام الحوسبة السحابية لتحسين أداء نظام المعلومات

في بعض الشركات الخاصة األردنية ،فقد قامت الباحثة بالتواصل مع عدد من الشركات الخاصة في األردن الواردة في

الجدول رقم ( ) 1من خالل شواهد ميدانية لالستفسار عن أثر أستخدام الحوسبة السحابية في تحسين أداء نظام المعلومات

لديهم أو استخدامهم للطرق االعتيادية لها ،ومن خالل طرح األسئلة تبين وبشكل مبدئي بوجود عدد كبير من العينة ليس
لديهم معرفة كثيرة بالحوسبة السحابية وال بمدى فائدتها في مجال األعمال مع العلم أن الحوسبة السحابية لم تحظى

باالستغالل واالهتمام من بعض الشركات بالرغم من مميزاتها الكثيرة في تحقيق األداء المرتفع والسرعة والدقة وكانت
هناك أيضاً معوقات تتمثل في استخدام الحوسبة من خالل قلة المهارات وضعف البرامج التدريبية التي تدعمها في تنمية

أداء العاملين فيها.

حيث جاءت هذه الدراسة تبين أثر الحوسبة السحابية على الشركات من حيث التكلفة وأمن البيانات وتحسين
أداء نظام المعلومات فيها وأن الحوسبة السحابية هي جيل المستقبل القادم الذي ينتظرها.
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
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ما أثر استخدام الحوسبة السحابية بأبعادها على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟
أسئلة الدراسة:
السؤال الرئيس:

هل يوجد أثر الستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة

األردنية ؟

يتفرع منه عددة أسئلة فرعية:
 -1هل يوجد أثر لتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟
 -2هل يوجد أثر لتوفير البرمجيات والتطبيقات كخدمة على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟

 -3هل يوجد أثر للمرونة في أداء المهام على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟
 -4هل يوجد أثر لتوفير التكاليف على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة الحالية بالنقاط النظرية والعملية التالية:

أوالً :األهمية النظرية:
تظهر أهمية الدراسة من أهمية البيانات التي سيتم الحصول عليها من مجتمع الدراسة وأثر استخدام الحوسبة
السحابية على تحسين أداء نظام المعلومات.
ثانياً  :األهمية العملية:

ستقدم هذه الرسالة لمتخذي الق اررات في الشركات المبحوثة ما يلي:

 تقدم الدراسة إلدارة الشركة المبحوثة نتائج للتأكد من وضع خطط التطبيق للتغيير والتطوير المستمرين وذلك لتحسينأداء نظام المعلومات في شركاتهم.

 تقديم نتائج هذه الدراسة للب احثين والمهتمين في الحوسبة السحابية ونظم معلوماتها وكذالك المتعاملين في الشركاتالخاصة بشكل عام.

 تقديم التوصيات لمتخذي القرار واالستراتيجيين واألدارات والشركات الخاصة والمكتبات العلمية بذلك.األهمية بالنسبة للباحثة :

زيادة رصيدها العلمي والمعرفي بالمتغيرات وتطبيقات الحوسبة السحابية ورصيدها من البحث العلمي وتعد نقطة

أنطالقة لها في هذا المجال والفائدة التي ستجنيها وتنعكس على عملها.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى:

 :HO1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α=0.05الستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية

تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على
تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الكفاءة) في الشركات الخاصة األردنية.
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الفرضية الرئيسية الثانية:

 :HO2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α=0.05الستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية

تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على
تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الفاعلية) في الشركات الخاصة األردنية.
متغيرات الدراسة:

 -1المتغير المستقل :الحوسبة السحابية والتي ستقاس من خالل أسئلة األستبانة (.)20-1
أ .توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات كخدمة (.)5-1
ب .توفر برامج والتطبيقات للمستخدمين كخدمة (.)10-6
ج .المرونة في أداء المهام المختلفة (.)15-11

د .توفر التكاليف وخفضها ()20-16

 -2المتغير التابع :تحسين أداء نظام المعلومات (الكفاءة ،الفعالية) (.)30-21
نموذج الدراسة:

أشتمل نموذج الدراسة على المتغير المستقل هو الحوسبة السحابية بأبعاده (توفر البنية التحتية لتكنولوجيا

المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفير المرونة في أداء المهام ،توفير التكاليف وخفضها) ومتغير تابع
هو تحسين أداء نظام المعلومات بأبعاده (الكفاءة ،والفاعلية) في الشركات الخاصة األردنية ،حيث قامت الباحثة بتطوير

نموذج خاص بالدراسة كما يوضحه الشكل رقم (.)1

المتغير المستقل الحوسبة
السحابية

H01

المتغير التابع
تحسين أداء أستخدام نظام
المعلومات

توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تـ ـ ــوفير الب ـ ـ ـرامج وتطبيقـ ـ ــات للمسـ ـ ــتخدمين

الكفاءة

H01.1

كخدمة
H01.2

المرونة في أداء المهام المختلفة

الفاعلية

توفر التكاليف وخفضها
الشكل رقم ( : )1نموذج الدراسة

المصدر  :المتغير المستقل (رضوان .)2016(،والمتغير التابع (الكبيسي.)2018 ،
التعريفات اإلجرائية:

اشتملت الدراسة على مجموعة من التعريفات اإلجرائية :
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 الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingهي التكنولوجيا المعتمدة في نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصةبالحاسوب إلى ما ي سمى السحابة وهي جهاز خادم نستطيع الوصول إليه عن طريق االنترنت وبهذا تتحول برامج
تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات (سيد.)2013،
 وتعرف الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingإجرائياً :بأنها مدى مقدرة الشركات الخاصة على قياس أثراستخدام الحوسبة السحابية على تحسين أداء نظام المعلومات.

 نظام المعلومات ( :)Information Systemمجموعة من المكونات المترابطة تهدف إلى جمع ومعالجة وتخزينوتوزيع البيانات لدعم القرار والتحكم في المؤسسة (األحمد.)2018 ،

ويعرف إجرائياً على أنه مجموعة من المكونات تشمل المدخالت والمخرجات والمعالجة للمعلومات في الشركات

الخاصة األردنية ،ويمكن قياس من خالل المتغيرات التابعة االتية :

الكفاءة إجرائيا :وهي عالقة بين المدخالت والمخرجات التي تعمل على تحقيق هدف تحسين أداء نظام

المعلومات في الحوسبة السحابية في الشركات الخاصة األردنية (الفضل.)2010،

الفعالي ة إجرائيا :هي القيام بمجموعة أنشطة تساعد على تحقيق هدف تحسين أداء نظام المعلومات في الحوسبة
السحابية في الشركات الخاصة األردنية (عشماوي.)2014،
حدود الدراسة:

تتحدد نتائج هذه الدراسة:

الحدود البشرية :تم أخذ عينة من الشركات األردنية الخاصة والبالغة ( )7شركات الموجودة في الجدول رقم ( )1والتي
تستخدم الحوسبة السحابية والبالغ عدد موظفين البرمجة فيها ( )140موظفاً وموظفة.
الجدول رقم ( )1الشركات الخاصة األردنية
اسم الشركة

عدد

1

شركة إفرست للبرمجيات

20

2

شركة اسكدنيا للبرمجيات

20

3

شركة بليموث للبرمجيات

20

4

شركة  GTSللبرمجيات

20

5

شركة  MENAITECHللبرمجيات

20

6

شركة  ITGللبرمجيات

20

7

شركة الفيصلية للبرمجيات

20

المجموع

140

حدود الدراسة:

الحدود الزمانية :من كانون األول  2019ولغاية شباط .2020
الحدود المكانية :الشركات الخاصة التي تسخدم الحوسبة السحابية والبالغ عددها ( )7شركات الموجودة في األردن

المحددات الموضوعية :أدوات الدراسة وهي االستبانة والتي تم تحكيمها من ذوي الكفاءة والخبرة كما هو مبين في الملحق

رقم ( )1وما تتمتع به المقاييس من صدق وثبات.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
المقدمة :

خالل الفترة الماضية ،ا صبح العالم يعيش في عالم معلوماتي مدعوما بالتطورات الهائلة في التكنولوجيا

واالتصاالت ،مما أتاح ظهور الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية المتصلة باالنترنت السريع الذي أتاح البقاء على
اتصال بالعالم طوال الوقت ،اضافة الى االستفادة من خدمات االنترنت من اي مكان وبأي وقت ،سواء على صعيد

متابعة مواقع التواصل االجتماعي ،المدونات ،اليوتيوب وغيرها لقد اصبح االنترنت ضرورة قصوى للمنظمات ،ألنه
أصبح وسيلة تلك المنظمات لالتصال مع بيئة االعمال ،داخليا وخارجيا ،وتطوير سياساتها االدارية والتسويقية وعليه

ظهرت الحاجة لدى المستخدمين لحفظ المعلومات على كافة أشكالها سواء البرامج أو الملفات الشخصية أو الفيديوهات

أو المقاطع صوتية أوالوثائق أوغيرها؛ وأن تكون تلك المحفوظات في مكان آمن وصعب الوصول اليه من قبل
االشخاص غير المخولين (خفاجة.)2010،
ومع تطور نوعية وحجم المعلومات المحفوظة أصبحت ذاكرات االجهزة غير كافية ،اضافة الى احتمال ضياعها

عند حدوث تلف طارئ بتلك األجهزة .كل ذلك سهل الطريق لظهور الحوسبة السحابية ؛ وهي وسيلة تخزين موجودة في
خوادم منفصلة آمنة ،ذات سعة عالية وغير مقيدة بجهاز معين .وهذا يتيح للمستخدم الحصول على المعلومات المحفوظة
من أي مكان أو أي جهاز موصول باإلنترنت ،ونتيجة لذلك ظهرت الحوسبة السحابية كخيار تكنولوجي جديد وثورة

عالمية في المجال التكنولوجي واالقتصادي باإلضافة الى وجود دالئل على تأثيرها في المجال السياسي أيضا(Lyer & .
)Henderson,2010
حيث بدأ ظهور مصطلح الحوسبة السحابية في أواخر الستينيات ،ولقد استلهم مفهوم الحوسبة السحابية من رمز

السحابة الذي كان يتم استخدامه في كثير من االحيان لتمثيل االنترنت في خرائط ورسوم بيانية (معوض.)2013،
كما ذكر مصطلح الحوسبة السحابية في عام  1997في محاضرة للعالم رامناث شيالبا ( Ramnath
 )Chellappaمن جامعة تكساس ،والتي اقترح فيها وجود نمط للحوسبة السحابية يحده المنطق االقتصادي بدالً من
المنطق التقني بمفرده.)chellappa,1997(.
مفهوم الحوسبة السحابية:

وقد عرف ( 2011 )Mell & Granceبأن الحوسبة السحابية هي (البنية التحتية السحابية التي تتوافر

الستخدام أفراد محددين ،يتشاركون فيها مثل (المهمة ،متطلبات األمن ،السياسة ،اعتبارات االلتزام) ،وقد تدار ادارة فردية
أو جماعية ،عبر منظمات مجتمعية أو طرف ثالث أو مجموعة منهم .كما قال (" :2013 )Stewartأن الحوسبة

السحابية تستخدم لوصف أنواع مفاهيم الحوسبة ،التي تتضمن عدد كبير من الحواسيب المرتبطة من خالل شبكة

اتصاالت في الوقت الحقيقي مثل :االنترنت ،وتعني قابلية تشغيل البرمجيات على عدد من الحواسيب المرتبطة بصورة
متزامنة " .في حين قدم (الهليل( 2011تعريفا للحوسبة السحابية على " أنها نموذج تقني يستعمل من أجل إدارة ،وتسليم،

واستهالك مصادر المعلومات والخدمات ،وهي توفر الدافعية لتطوير التقنيات ،وتقليل من كلفة ادارة شؤون تقنية
المعلومات على المنظمات ،وجعل مجال األعمال أكثر مرونة و ديناميكية " .ومن جهته ،فقد عرف

( 2010 )Chee&Franklinبأن الحوسبة السحابية هي (نظام لمعالجة المعلومات ،ويتم فيها تحويل قدرات الحوسبة،

المدارة مركزيا ،الى خدمات بحسب حاجة المستخدمين ،ويتم تسليمها اليهم عبر الشبكة).
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من هنا نرى أن الحوسبة السحابية تجعل مستخدمها قاد ار على تشغيل خدمات التطبيقات المخزنة في
خوادم( )Serversمستقلة،عبر شبكة االنترنت .وهذا النظام يتيح للمستخدمين من األفراد والمنظمات الوصول الى موارد
الحوسبة المشتركة مثل :الشبكات  ،والخوادم ( )Serversوالتخزين ،والتطبيقات ،والخدمات التي يمكن توفيرها

بالمواصفات والجودة والسرعة العالية (الهليل.)2011 ،
خصائص الحوسبة السحابية:

قام المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا )National Institute of Science and Technology (NIST

الموجود في الواليات المتحدة األمريكية ،بذكر خمسة خصائص أساسية للحوسبة السحابية ،وهي (الغامدي:)2015 ،
 -1الخدمة الذاتية حسب الطلب.

 -2الوصول الى شبكة اتصال واسعة النطاق.
 -3تجميع المصادر.
 -4المرونة السريعة.

 -5امكانية قياس خدمتها.

كم أضاف (زكي)  2014خصائص أخرى للحوسبة السحابية ،وهي:

 سرعة الحركة :حيث يمكن للمستخدمين إعادة تقديم موارد ومصادر البيئة التحتية بكل سهولة. توفير وجهات تفاعل البرمجة التطبيقية :تتيح هذه الواجهات للمستخدم التفاعل مع برمجيات السحابة بنفس الطريقةالتي تسهل فيها واجهات المستخدم العادية للتفاعل بين المستخدمين وأجهزة الحاسوب.

 انخفاض التكلفة :تتميز الحوسبة السحابة بقلة تكلفتها ،حيث يتم تقليل تكلفة البنية التحتية وهذا ما يسهل علىالمستخدمين الحصول على الكثير من الخدمات بتكلفة أقل.

 استقاللية الجهاز والموقع :يمكن للمستخدمين استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية من خالل مستعرض الويبالعادي ،دون الحاجة الى برامج أو أجهزة أخرى ،أو الوجود في موقع جغرافي قريب من السحابة.

 االعتمادية  :حيث يمكن العمل من مواقع مختلفة على نفس السحابة ،وال تتأثر كفاءة السحابة بالمشكالت التي يمكنأن تحدث في أي موقع.

 الصيانة :تتميز صيانة تطبيقات السحب الحاسوبية بالسهولة وإمكانية التنفيذ ألنها ترتبط بجهاز الخادم الرئيس فقط،وهو الذي تعتمد علية السحابة في إدارة تطبيقاتها وال تتطلب الصيانة إجراء أية عملية على أجهزة المستخدمين.
نموذج الحوسبة السحابة:

يتكون من ثالثة أنواع من الخدمة ،وأربعة أنواع لتقديم تلك الخدمة كما وضحها )2013،Kute,et,al(،وهي

وكاآلتي:
 نموذج أنواع الخدمة :هذا النموذج ينقسم إلى األجزاء اآلتية: -1البنية التحتية كخدمة  :Infrastructure as a Serviceهي تقديم موارد البنية التحتية للمشتركين والمتمثلة
بالخوادم ( ) Serversومكوناتها من وحدات المعالجة ،ووسائط التخزين ،والشبكات ،والبرمجيات المرتبطة بالحوسبة،

إن
حيث يكون المشترك قادر على استخدامها لنشر وتشغيل البرامج التي تشمل أنظمة التشغيل والتطبيقاتَ .
المستهلك وفقاً لهذا النوع ال يستطيع القيام بأعمال اإلدارة أو السيطرة على البنية التحتية لحوسبة السحابة األساسية،
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ولكنه يمتلك السيطرة على أنظمة التشغيل ،والتخزين ،والتطبيقات المنشورة فهي توفر للمنظمة قابلية تدريجية للتوسع.
).)2013 ،EMC Corporation
 -2منصة التطوير كخدمة  :Platform as a serviceيمثل ن ظم البرمجيات األساسية الذي يمكن من خاللها تطوير و
تشغيل التطبيقات ليكون المشترك قاد اًر على اإلدارة والسيطرة على عملية تطوير وتشغيل التطبيقات ،كما ويوفر

قابلية تدريجية للتوسع في التطبيقات حسب الطلب وعند الحاجة ،وتشمل المنصة بيئات التطوير مثل :جافا ،ونظم

ادارة قواعد البيانات بأنواعها المختلفة.
 -3البرمجيات كخدمة  : Software as a serviceهو نموذج توزيع البرامج في التطبيقات التي يتم وضعها من قبل
مقدم الخدمة وتوفيرها للمشتركين من خالل الشبكة ،وهي القدرة المقدمة للمستهلك على استخدام التطبيقات التي

تعمل على البنية التحتية لحوسبة السحابة ،ومن أشهر موفري البرمجيات كخدمة مبين على النحو الجدول أدناه.
الجدول رقم ( )2أشهر موفري البرمجيات كخدمة

المؤسسة

الخدمة

جوجل

جوجل درايف

محرر مستندات جوجل
واجهة خرائط جوجل
المجتمع المفتوح

مايكروسوفت

أوفيس اليف

سيلسفورث دوت كوم

فورث دوت كوم

المصدر (Lakshmanan,2009) :
الوظيفة كخدمة  : Function as a Serviceهي فئة التي توفر منصة تسمح للعمالء بتطوير وظائف التطبيق
عادة بتطوير وبدء تشغيل التطبيق .إن بناء تطبيق يتبع
وتشغيلها وإدارتها دون تعقيد بناء وصيانة البنية التحتية المرتبطة
ً
عادة عند بناء تطبيقات الخدمات المصغرة.
هذا النموذج هو أحد السبل لتحقيق بنية "بدون خادم" ،ويستخدم ً

فالتطبيقات يمكن الوصول إليها عبر أجهزة متنوعة من خالل واجهة مثل مستعرض الويب ،والبريد اإللكتروني

على شبكة اإلنترنت .التوجد إدارة للمشترك أو سيطرة له على البنية التحتية األساسية لحوسبة السحابة ،والشبكة ،

والخوادم وأنظمة التشغيل ،والتخزين فهي تقدم التطبيق أو الخدمة إلى المستخدم النهائي ،ومن األمثلة :تقديم الخدمة
 )Customer Relationship Management) CRMإدارة عالقات الزبائن.

نموذج تقديم الخدمة(عبادي :)2013 ،وهو نموذج يتكون من أربعة أنواع من تقديم خدمات حوسبة السحابة:

 -1السحابة العامة  :Public Cloudهي نوع من أنواع حوسبة السحابة التي تكون البنية التحتية لها متاحة للعامة من

موفر خدمات حوسبة السحابة ،وهي معروفة أيضاً
المشتركين أو لمجموعة صناعية كبيرة ،وهي مملوكة من قبل َ
بإسم حوسبة السحا بة الخارجية أو السحابة متعددة المشتركين ،وهذا النموذج يمثل أساس السحابة التي يمكن
الوصول إليها ،فهي تدار من قبل موفر الخدمة.

 -2السحابة الخاصة  : Private Cloudهي نوع من أنواع تقديم حوسبة السحابة التي يتم فيها تشغيل البنية التحتية
لحوسبة السحابة من منظمة معينة بشكل حصري ،ويمكن أن تدار من قبل تلك المنظمة أو من قبل طرف خارجي،
ويشار إليها بالسحابة الداخلية ،ليتم الوصول إلى مواردها على المشتركين من المنظمة المالكة لها.
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 -3سحابة المجتمع : Community Cloudهي من أحد أنواع تقديم خدمات حوسبة السحابة ،حيث يتم من خاللها
تقاسم البنية التحتية للسحابة من جانب العديد من المنظمات ،ويدعم هذا النوع من تقديم الخدمة المجتمعات الخاصة
التي تشترك في مجموعة من االهتمامات ،مثل :األهداف ،ومتطلبات األمن ،والسياسة العامة للمنظمات.

 -4السحابة الهجينة  :Hybrid Cloudهي من أحد أنواع تقديم خدمة حوسبة السحابة ،حيث تتكون البنية التحتية لهذا
النوع من اثنين أو أكثر من أنواع تقديم خدمة حوسبة السحابة االخرى (الخاصة ،والمجتمع ،أو العامة) ،ويحتوي هذا

النوع على جزء خاص لتقديم مستوى خدمة عالي ،وحماية البيانات.
نظام المعلومات
مفهوم نظام المعلومات:

عرف (ابراهيم )2015 ،النظام بأنها مجموعة العناصر أو
تم تعريف النظام من خالل عدة تعريفات منهاّ ،
عرف
األجزاء المترابطة تكون بينها عالقة معينة لتعمل معا بتفاعل وتنسيق تام معا وطريقة معينة في حدود معينة ،كما
ّ

(عياصرة )2013 ،النظام بأنه عنصرين أو أكثر يتم التفاعل بينهما لتؤدي وظائفهما لتحقيق الهدف أو مجموعة األهداف
عرف النظم بأنها مجموعة من الموارد والعناصر
المرجوة ،وذلك لتحقيق الغايات
المرجوة ،أما (ياسين )2012 ،فقد ّ
ّ
المتمثلة ب(األفراد ،التجهيزات ،اآلالت ،األموال ،السجالت )...،والتي تتميز أنها مستقلة ومتجانسة وتتفاعل مع بعضها

البعض ضمن حدود النظام ،وبالتالي تكون وحدة واحدة تعمل لتحقيق األھداف العامة المرجوة حسب الظروف المحيطة.

برزت عدة تعاريف ألنظمة المعلومات وإن كانت من عدة زوايا مختلفة اال أنها اشتركت في الجوهر والمضمون

حيث عرفه (حمادة وآخرون )2011 ،نظام المعلومات بأنه النظام الذي يقوم باستغالل األفراد ،المعدات ،اإلجراءات،
وسياسات التشغيل ،وذلك لتجميع ومعالجة البيانات ،بالتالي توزيع وحفظ المعلومات الناتجة للوصول التخاذ الق اررات

الالزم ،وعرفه (قنديلجي والجنابي )2007 ،نظم المعلومات بأنها عبارة عن جمع وتصنيف ومعالجة واسترجاع المعلومات
حاليا ،ويقوم أيضا ببناء وإنتاج معلومات جديدة من
ً
الكترونيا
سابقا ،أو
ً
المخزونة في ملفات ،إما يدويا أو ميكانيكيا
ّ
وعرف (لطفي )2005 ،نظام المعلومات بأنها مجموعة
المعلومات السابقة والموجودة أصل في النظام بعد معالجتهاّ ،

النظم التي تساعد في توفير المعلومات ،ويجب أن يتضمن نظام المعلومات نظامين جزئيين على األقل األول وظيفته
تجميع البيانات الخاصة بذلك النظام والثاني لتوفير خدمات المعلومات.

انواع نظام المعلومات:

لقد ظهرت عدة انواع لنظام المعلومات مطبقة في كافة المستويات التنظيمية بالمنظمة وتتمثل فيما يلي (طه،

:)2008

 -1نظام معالجة المعامالت :فهي نظم محوسبة تخدم المستوى التشغيلي في المنظمة ،وهدفها تحقيق النشاطات اليومية،
ترتكز هذه األنظمة على أجهزة اإلعالم اآللي والتي تقوم بدورها بجمع وفرز ومعالجة وتخزين البيانات الناتجة عن

المعامالت بهدف تمكين مستخدميها من استعمالها الحقا .عادة ما يكون مستخدم هذه البيانات في اإلدارة التشغيلية،
الق اررات الخاصة بهذا النظام هي قابلة للبرمجة.

 -2نظام المعلومات اإلدارية :هي أنظمة معلومات مبرمجة والتي تقوم بتجميع ومعالجة المعلومات من اجل مساندة
متخذي ق اررات اإلدارة الوسطى والعملية ،او يعتمد عليها في وظائف إدارية مختلفة كالتخطيط والتوجيه والرقابة .كما
يهدف هذا النظام إلى خدمة النظم الفرعية والمتمثلة في اإلدارة المالية و إدارة التصنيع وإدارة التسويق وغيرها.
70

2021

 -3نظام المكتب األوتوماتيكي :تقع هذه األنظمة ضمن مستوى المعرفي للمنظمة ،فأنظمة المكتب تساعد في معالجة
البيانات التي ال تتطلب معرفة جديدة وتعمل على تحويلها إلى معلومات ذات فائدة لألطراف المعنية ،وهي تعتمد

على التطبيقات والبرامج الحاسوبية الشائعة والتى تؤدي إلى السرعة والدقة في انجاز المهام المختلفة بالمنظمة.

 -4نظام دعم الق اررات :تقع هذه األنظمة في المستوى اإلداري المتوسط وهي تمثل تفاعل نظم المعلومات مع الخبرة من

اجل استخدامها من قبل المدراء في عملية اتخاذ القرار هذه النظم في حل المشاكل المعقدة ،وتهتم بدرجة كفاءة

وفعالية استخدام الموارد .تعتمد نظم دعم الق اررات على قواعد المعرفة والمعلومات والنماذج ،البرامج الخاصة

باالستقراء ،والبرامج الخاصة بالحوار .ويندرج ضمن هذه النظم مجموعة من النظم الفرعية األخرى كنظام إدارة قواعد

البيانات ونظام إدارة الحوار البيني مع المستفيد النهائي .فهو يسمح بتحويل الخطط واستراتيجيات المستوى األعلى
إلى مهام (ياسين.)2008 ،
 -5نظام دعم ق اررات الجماعة :يستخدم هذا النظام في المنظمة بشكل يسمح ألعضاء الجماعة بالتفاعل عبر
االستخدامات االلكترونية للنظام الحاسوبي وبرمجياته ،للتواصل مع جماعات اخرى وتبادل المعلومات معها ،وعلى
هذا األساس فان أكثر النظم الجماعية فعالية ونجاحا هي األنظمة التي تحتوي على برنامج فعلي لتكوين األفكار

وتقييم البدائل وإدارة الجماعات.

 -6نظام دعم التنفيذيين:هو النظام الذي يساعد على صناعة واتخاذ القرار على المستوى االستراتيجي ،حيث ان

أصحاب القرار ومن خالل تفاعلهم مع متغيرات األعمال وربطها بما يحدث في البيئة الخارجية ،يمكنهم ان يجهزوا

المخططات وإعداد خطط االتصاالت التى تساعدهم على تحقيق أعمالهم .وتدعى ايضا بنظم المعلومات

اإلستراتيجية ونظم المعلومات التنفيذية.

 -7نظام ادارة المعرفة :هي األنظمة التى تستند على قواعد المعرفة عوضا عن قواعد البيانات ،حيث تركز هذه المنظمة
على الذكاء والمعرفة بدالً من التركيز على المعلومات والق اررات .يسمح هذا النظام للمنظمة بمعرفة مجاالت المعرفة
ومصدرها وكيفية استرجاعها من قواعد البيانات.

الحوسبة السحابة واداء نظم المعلومات:

غالباً ما يبرز الحديث عن استخدام التطبيقات الحديثة عندما نتحدث عن تطوير العمل وتجويد مخرجات ،ويعود

ذلك إلى أسباب عدة أهمها :تعتبر تحسين العملية اإلدارية ورفع جودتها من أهم اهداف القائمين على إدارة المنظمات.

وفي ظل هذا الزخم الهائل من تقنيات تكنولوجيا المعلومات المتوافرة يجب على المنظمات ان تنظر ببالغ األهمية إلى
ال
التطبيقات الحديثة وتتابع المتغيرات المتسارعة وتحللها ،كي تخرج بتوصيات حول الكيفية المثلى لالستفادة منها ،وفض ً

عن أنه لم يعد االن بإمكان المنظمات التخلي عن استخدام التكنولوجيا .ان تنويع األدوات والتطبيقات المستخدمة وخاصة

الحوسبة السحابية يساعد في تحقيق اهداف المنظمة بشكل أكثر فاعلية ،ولم تكن بدايات ظهور هذه األدوات التقنية

مقنع ًة بشكل كاف ،ولكن التطورات الهائلة والتحسينات التى تط ار عليها تجعل من تجاهل استخدامها ام ار صعبا؛ حيث
يصعب ان تجد هذه األيام منظمة تستبعد استخدام الحوسبة السحابية في ظل الخدمات الهائلة المتوفرة من مزودي

الحوسبة السحابية مثل :جوجل ،وامازون ،و  ،IBMوغيرها (.)2012 ،Mikroyannidis

وقد أصبحت تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وعلى راسها الحوسبة السحابية عامال محف از للمنظمات التي
تبحث عن المنافسة والتميز في إنتاجها ومخرجاتها وعن الكفاءة والفعالية في أدائها ،لذا تسارعت المنظمات لتهيئة
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األرضية الكفيلة لتطبيقها ثم استخدامها؛ لما لهذه التقنية من فرص غير مسبوقة في مجاالت عدة ،مثل :رفع مستوى

األداء الوظيفي ،وتحسين الق اررات اإلدارية ،وتسهيل االجراءات وتيسيرها ،واالستغالل االمثل للقوى العاملة فضال عن
إسهامها الكبير في األن ظمة المالية ،وذلك من خالل تطبيق عدد من االجراءات والتغييرات) الهيكل ،العمليات ،إدارة

المؤسسة( ،وتدريب المستخدمين على كيفية االستخدام ،وذلك لضمان عملها بشكل صحيح وبما يحقق معايير األداء

الكفؤ الذي تسعى المنظمة لتحقيقه .من هنا نشأت الحاجة إلى تطوير أنظمة معلوماتية متكاملة؛ تقوم بتوفير المعلومات
لتسهيل اتخاذ الق اررات الحكيمة الرشيدة ،ونتيجة االستخدام الكبير لهذه التكنولوجيا فقد أصبحت المجتمعات الحديثة تعيش

فيما يسمى"البيئة المعلوماتية المعقدة" ،حتى أصبحت المعلومات من الموارد االستراتيجية للتنمية في هذه المجتمعات
(.)2010 ،Lotfi
الدراسات السابقة
المحور األول :الدراسات التي تناولت الحوسبة السحابية
أوالً  :الدراسات السابقة باللغة العربية
دراسة محمود ( )2018بعنوان واستخدام خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التعليم المحاسبي الجامعي في مصرو.

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تطوير التعليم المحاسبي الجامعي في

مصر ليالئم متغيرات بيئة االعمال المعاصرة ومتطلبات سوق العمل .تكون عينة من اعضاء هيئة التدريس باقسام

المحاسبة وعينة اخرى من طالب السنة الرابعة في تخصص المحاسبة .وقد استخدم الباحث اسلوب العينة العشوائية في
تحديد حجم العينة وتم توزيع عدد ( )40قائمة استقصاء على أعضاء هيئة التدريس وعلى الطالب بلغت ( )160قائمة

اي بنسبة إستجابة بلغت ( ) %70وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على
اإلستبانة كأداة رئيسة للحصول على ال بيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم جمع البيانات،
وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSتوصلت الدراسة إلى

العديد من النتائج أبرزها ان تطبيق خدمات الحوسبة السحابية يؤدي الى انتشار وتحسين التعلم المحاسبي الجامعي،

وتنمية المهارات المهنية والتكنولوجية للطالب لتالئم متطلبات سوق العمل .أوصت الدراسة الى ضرورة قيام الجامعات
بتفعيل استخدام خدمات الحوسبة السحابية في التدريس المحاسبي الجامعي ،وتعزيز مهارات اعضاء هيئة التدريس باقسام

المحاسبة في مجال تصميم المواد التعليمية.
دراســـة خليـــل ( )2018بعنـــوان والحوســـبة الســـحابية المجتمعيـــة لـــدعم تكامـــل سلســـلة التوريـــد وزيـــادة كفـــاءة االداء
التشغيليو.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى امكانية استخدام الحوسبة السحابية المجتمعية في دعم التكامل بين اعضاء

سلسلة التوريد ،ومدى امكانية تزايد كفاءة االداء التشغيلي لسلسة التوريد بعد تطبيق الحوسبة السحابية .تكون مجتمع

الدراسة في الشركات الصناعية الكبرى بمحافظة الدقهلية ،وقد تمثلت هذه الشركات في (شركة جاسكو ،شركة صيانكو،
شركة غاز مصر ،شركة بتروتريد ،شركة هارفست فودز) ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق
أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة

الدراسة .وفي ضوء ذلك تم تجميع البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية ( ) SPSSحيث تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها،
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حيث توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها انه يوجد تاثير ذو داللة احصائية لتطبيق الحوسبة السحابية على
دعم التكامل بين اعضاء سلسلة التوريد ،ويوجد عالقة لتطبيق الحوسبة السحابية على زيادة كفاءة االداء التشغيلي.
أوصت الدراسة الى ضرورة تطبيق الحوسبة السحابية لزيادة كفاءة اداء التشغيلي ،اذا انها تعمل بشكل كبير على زيادة

المرونة ودقة الخدمات وتوصيل في الوقت المحدد ،وتقليل تكاليف البنية التحتية والبرمجيات لنظام المعلومات ،وتحويل

التكاليف الثابتة الى تكاليف متغيرة عن طريق الدفع مقابل االستخدام ال مقابل القتناء والشراء.

دراســة اســماعيل ( )2017بعن ـوان واثــر اســتخدام التطبيقــات الحديثــة للحوســبة الســحابية فــي تطــوير اســاليب التعلــيم
والبحث العلمي:دراسة تحليلية على جامعة ام درمان االسالميةو.

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام التطبيقات الحديثة للحوسبة السحابية في تطوير اساليب التعليم والبحث

العلمي ،اضافة الى معرفة فوائد استخدام تقنيات الحوسبة السحابية في التعليم االلكتروني لتمكين الباحثين وطالب
الدراسات العليا من الوصول الى البحوث العلمية .استخدم الباحث طريقة العينة الحصية حيث قسمت مجتمع الدراسة الى
فئات طبقا للدراسة (ماجستير ،دكتوراه) .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة

واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي
ضوء ذلك تم تجميع البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ) SPSSلتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها انه يوجد تاثير

ايجابي من استخدام التطبيقات الحوسبة السحابية في تطوير ادارة االنشطة العلمية واالكاديمية واالدارية .أوصت الدراسة
الى ضرورة االهتمام باستخدام الحوسبة السحابية في جميع الجامعات السودانية.
دراسة الشهراني والرفاعي ( )2017بعنوان و الحوسبة السحابية وعالقتهـا فـي أداء مـوظفي القطاعـات الحكوميـة دراسـة
ميدانية على وزارة التعليم -اإلدارة العامة لتقنية المعلومات و

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى االهتمام باستخدام الحوسبة السحابية في و ازرة التعليم ،والتعرف الى دورها

ومميزاتها في اداء الموظفين ،ومن تم تحديد المشاكل والصعوبات التى تواجه الموظفين بادارة تقنية المعلومات

بالو ازرة.تكون مجتمع الدراسة جميع العاملين في االدارة العامة لتقنية المعلومات بقطاع و ازرة التعليم في مدينة الرياض

والبالغه ( .) 104وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛

وتم ا العتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لتجميع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .حيث تم تجميع البيانات
وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحقيق أهداف الدراسة

والتوصل إلى نتائجها ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها ان الحوسبة السحابية تسهم في حل المشكالت
االدارية بكفاءة عالية ولها دور ايجابي في اداء الموظفين ،تتميز الحوسبة السحابية بمرونة عالية لقابليتها للتحديث

والتطوير .أوصت الدراسة الى ضرورة وضع البرامج التوعية التى تسهم في زيادة مستوى الوعي بأهمية استخدام الحوسبة
السحابية ومزاياها المتعددة ،وزيادة البرامج التدريبية التى تساعد في زيادة كفاءة وفاعلية اداء العاملين بقطاع و ازرة التعليم

نحو تطبيق الحوسبة السحابية.
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دراســـة رضـــوان ( )2016بعنـــوان و عالقـــة الحوســـبة الســـحابية بتطـــوير األداء الـــوظيفي للمـــدراء العـــامليا بالجامعـــات
الفلسطينية قطاع غزةو.

الهدف من هذه الدراسة التعرف على الحوسبة السحابية وعالقتها بتطوير األداء الوظيفي لمدراء العاملين في

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة .تكون مجتمع الدراسة من ( )159مدير بمسمى وظيفي) رئيس ،نائب رئيس ،عميد،
نائب عميد ،ومدراء إداريين) في ثالث جامعات بقطاع غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى) .وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على
اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم تجميع البيانات ،وتحليلها،
واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللتوصل إلى أهداف الدراسة و
نتائجها ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها انه يوجد تاثير ايجابي ومباشر بين الحوسبة السحابية واألداء
الوظيفي لمدراء العاملين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة .أوصت الدراسة الى ضرورة توفير الدعم والمتطلبات
الالزمة العتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية من قبل اإلدارة العليا ،كما ينبغي اعتماد الحوسبة السحابية في الخطة

االستراتيجية إلدارة تكنولوجيا المعلومات  ،كما ينبغي على الجامعات توفير برامج تدريب ومحاضرات للعاملين؛ لتوعيتهم
بمفهوم الحوسبة السحابية واهميتها.
دراســة بحــور ) (2016بعن ـوان و مــدى ت ـوافر العوامــل المــؤثرة علــى تبنــي وتطبيــق الحوســبة الســحابية فــي المؤسســات
الحكومية ما وجهة نظر االدارة العلياو.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفير العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات

الحكومية من وجهة نظر االدارة ،حيث ركزت الدراسة على ستة عوامل اساسية وهي (الميزة النسبية ،دعم االدارة العليا،

الدعم التنظيمي ،استراتيجية التغيير ،توفير البيئة التكنولوجية ،السرية واالمان) .تكون مجتمع الدراسة من اعضاء االدارة
العليا في الو ازرات الحكومية في قطاع غزة والبالغ عددهم  .170وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل
تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لتجميع البيانات والمعلومات من
أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم جمع البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية

للعلوم االجتماعية ( ) SPSSلتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها .وأوصت بأنه يوجد تاثير ايجابي ومباشر بين
العوامل الرئيسية في است خدام الحوسبة السحابية في المؤسسات الحكومية .أوصت الدراسة الى ضرورة التاكيد على
الحوسبة السحابية في االجراءات الحكومية ،من خالل القيام بحمالت اعالمية تهدف الى الترويج للحوسبة السحابية.
دراسة جابي ( )2015بعنوان  :و الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي ،تحديات وفرصو

وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم جدوى اعتماد الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني ،باإلضافة إلى تحديد

ال من:
جميع الفرص والتحديات المحتملة للتحول من ترتيبات الحوسبة القائمة إلى الحوسبة السحابية ،واستخدام الباحث ك ً

البحث الكمي من خالل االستبيان ،والبح ث النوعي من خالل المقابالت شبه المؤسسة للتحقق من صحة االستبيان ،وقد

تم توزيع مجموعة ( ) 152استبيانا ،واجراء إحدى عشرة مقابلة شبه مؤسسة مع الخبراء من القطاع العام الفلسطيني .من
أبرز ما توصلت إليه الدراسة بدعم البنية التحتية وخبرة الموارد البشرية في تكنولوجيا المعلومات من خالل استخدام

الحوسبة السحابية ،وإدراك أهداف وفوائد تبني الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني (البنية التحتية ،االتصاالت،

تخفيض التكاليف) ،وإن دعم اإلدارة العليا هو السبب الرئيسي لعدم تبني الحوسبة السحابية في القطاع العام الفلسطيني،
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وأوص ت بأنه يجب على القطاع العام الفلسطيني إعداد خطة جديدة مستقبلية لتبني الحوسبة السحابية في عملياته كخيار
تكنولوجي واقتصادي مفضل ،وإعداد خطط للقضاء على أي عقبة قد تكون حاجز أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ثانياً  :الدراسات السابقة باللغة األنجليزية

دراسة ( )2017،Bany Fayyadبعنوان:
”“Cloud computing as a Facilitating Agent to Support Knowledge Discovery form Big Data
والحوسبة السحابية كعامل ممكا داعماً الكتشاف المعرفة ما البيانات الكبيرةو
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى بيان الحوسبة السحابية كعامل مساعد في اكتشاف المعرفة من البيانات الكبيرة

في شركات االتصاالت في االردن .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة
واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي
ضوء ذلك تم تجمي ع البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ) SPSSلتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها انه يوجد عالقة بين
خصائص الحوسبة السحابية وعمليات اكتشاف المعرفة .أوصت الدراسة الى ضرورة توسيع نطاق تطبيق الحوسبة
السحابية في شركات االتصاالت في االردن واالستفادة من خصائصها لغايات تسهيل عمليات اكتشاف المعرفة من

البيانات الكبيرة.
دراسة ( )2016 ،Qararahبعنوان :
“The Effect of Cloud Computing Key Characteristics in Cloud Computing Investment
”Decision: Jordan Public Sector
"اثر الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية في قرار االستثمار في مجال الحوسبة السحابية "هدفت الدراسة إلى
معرفة اثر الخصائص الرئيسية للحوسبة السحابية في قرار االستثمار في القطاع العام باالردن ،تطبيق الحوسبة السحابية
ع لى دوائر انظمة المعلومات يعطي فرصة لتقليل الكلفة وتسهيل العمل اليومي .تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع
الدراسة والذي يشمل دوائر وقطاعات انظمة المعلومات في الو ازرات التي تتبع ماليا للدولة .وقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع
البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم تجميع البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام
برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها ،توصلت الدراسة إلى

العديد من النتائج أبرزها انه يوجد عالقة بين خصائص الحوسبة السحابية وقرار االستثمار .أوصت الدراسة الى ضرورة
تطبيق الحوسبة السحابية بالقطاع العام باالردن كسحابة خاصة للحفاظ على اهمية المعلومات ،وان تدار من طرف

خارجي متخصص وان تكون تحت مظلة و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

دراسة ( )2014 ،Al-Nsourبعنوان:
“The Impact of Cloud Computing Technology on Customer Relationship Management
”(CRM) to Improve the Organization Performance
وأثر تكنولوجيا الحوسبة السحابية على ادارة عالقات الزبائا لتحسيا اداء المنظمةو
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام الحوسبة السحابية في تطبيق العمليات االستراتيجية المتعلقة بادارة

عالقات الزبائن واثرها على اداء المنظمة .تكون مجتمع الدراسة من العاملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وقد استخدم الباحث ا لمنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم
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االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم تجميع
البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج ( ،)AMOSوتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق
أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها ،ومن أبرزها تحليل نموذج معادلة الهيكلة ( ،)SEMوأظهرت النتائج ان الحوسبة
السحابية تؤتر على اداء المنظمة من خالل العمليات االستراتيجية الدارة عالقات الزبائن .أوصت الدراسة الى ضرورة

تشجيع المن ظمات بالتحول نحو الحوسبة السحابية خاصة المنظمات ذات القدرات المالية المحدودة وذلك لتحسين اداء
المنظمة.
دراسة ( )2014،Sammourبعنوان:
“Cloud Computing As A Future Framework For Ingos Management, A Case Study On
”Ingos Working In Gaza Strip
والحوسبة السحابية كاطار عمل مستقبلي الدارة المنظمات الدولية غير الحكوميةو
هدفت الدراسة إلى فهم الى اي مدى تسطيع المنظمات الدولية غير الحكومية استخدام وادارة خدمات الحوسبة

السحابية كاطار عمل مستقبلي في عملياتها اليومية ،ولدراسة االثار المترتبة على االبعاد الرئيسية الخمسة (االدارة

االلكترونية ،اداء المنظمة ،ادارة المنظمة ،المخاطر واالمن ،والتكلفة والفوائد) على الحوسبة السحابية كاطار عمل
مستقبلي لالدارة المنظمات .كانت عينة الدراسة ( )160من الموظفين واالدارة الذين ترتبط اعمالهم بالحوسبة السحابية في
المنظمات .وقد استخدم الباحث ال منهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ وتم
االعتماد على اإلستبانة كأداة رئيسة لتجميع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة .وفي ضوء ذلك تم وضع

البيانات ،وتحليلها ،واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحقيق أهداف
الدراسة والتوصل إلى نتائجها ،من أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو وجود عالقة بين الحوسبة السحابية ومتغيرات

الدراسة .حيث أوصت الدراسة الى ضرورة استثمار الحوسبة السحابية كاطار عمل مستقبلي للمنظمات لما لها من منافع

عظيمة تنعكس على عملياتها اليومية لهذه المنظمات

دراسة ( )2014 ،Awosanبعنوان:
""Factor Analysis of the Adoption of Cloud Computing in Nigeria
الهدف من هذه الدراسة معرفة تصور العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين الشركات
والمستخدمين لألجهزة التي تدعم الحوسبة السحابية ،حيث كون الحوسبة السحابية الجيل القادم من تقنيات الحوسبة،
ومدى اعتماد الحوسبة السحابية والتعرف إلى العوامل المحفزة ،والقضايا الراهنة التي تؤثر على اعتماد الحوسبة السحابية

في نيجريا .وقد استخدم الباحث منهجيات البحث الكمية والنوعية ،حيث تم تصميم استبانتين الكترونيتين وزعتا على

شركات  ،ITوموظفي االتصاالت السلكية والالسلكية ،ومديري تكنولوجيا المعلومات والناس الذين هم على علم بالحوسبة
السحابية ،من خالل تطبيق استطالع عبر اإلنترنت .كما أجرى عدد من المقابالت شبه المؤسسة من خالل سكايب مع

بعض الموظفين ومديري تكنولوجيا المعلومات .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

  %85.5من حجم العينة يوافقون بشدة على أنه من السهل الوصول إلى البيانات باستخدام أي جهاز وفي أي وقتكان عند اعتماد الحوسبة السحابية.

 -إن الحوسبة السحابية سون تكون الجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات في نيجيريا.
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 إن تطبيق الحوسبة السحابية من شأنه أن يؤدي إلى تقليص حجم العاملين في أقسام تكنولوجيا المعلومات وتوفيراألجهزة والبرامج والتطبيقات وإدارة العالقات مع (البرمجيات كخدمة) هي خدمة السحابة األكثر استخداماً في نيجيريا

وأن التركيز على الخدمات األساسي ة ،والتعاونية ،وتحديد الوصول إلى البيانات وسهولته ،وتوفير البنية التحتية
األساسية من العوامل المحفزة العتماد الحوسبة السحابية في نيجيريا.

المحور الثاني :الدراسات التي تناولت نظام المعلومات
أوالً  :الدراسات السابقة باللغة العربية
دراسة (الغرباوي )2014 ،بعنوان  :و نظم المعلومات المحوسبة وعالقتها باألداء الوظيفي و (دراسة ميدانيـة علـى مراكـز
وكالة الغوث الصحية األولية في قطاع غزة).

وهدفت هذه الدراسة إلى تعرف نظم المعلومات الصحية المحوسبة وعالقتها باإلداء الوظيفي في مراكز وكالة

الغوث للرعاية الصحية األولية في قطاع غزة .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحث باستخدام
طريقة الحصر الشامل لجميع الموظفين ،حيث شملت الدراسة ( )9مراكز من أصل ( )21مرك اًز صحياً يستخدم نظم

المعلومات الصحية المحوسبة في قطاع غزة ،واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة ،حيث تم استرجاع ( )216استبانة

من أصل ( )270استبانة تم توزيعها بنسبة استرداد بلغت ( .)%80وقد أظهرت الدراسة بوجود درجة عالية من الموافقة
من قبل أفراد مجتمع الدراسة فيما يخص اإلمكانات المتاحة الستخدام نظم المعلومات الصحية المحوسبة ،وتطبيقات نظم

المعلومات الصحية المحوسب ة واألداء الوظيفي في مراكز وكالة الغوث الصحية في قطاع غزة،وعدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول اإلمكانات المتاحة الستخدام نظم المعلومات الصحية المحوسبة تعزى

لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ومجال العمل) ما عدا متغير العمر لصالح الفئات العمرية الصغيرة ،ومتغير سنوات

الخبرة لصالح من يمتلكون خبرة ما بين (أقل من  5سنوات – أقل من  10سنوات) ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات المبحوثين حول مستوى األداء الوظيفي للعاملين تعزى لمتغيرات (الجنس ،العمر،المؤهل العلمي

وسنوات الخبرة) ما عدا متغير مجال العمل لصالح العاملين في المجال اإلداري ،وأوصت باالهتمام بتوفير شبكات حديثة
تمتاز بسرعة االتصال وإنشاء قسم فني متخصص بنظم المعلومات الصحية المحوسبة،وعقد الدورات التدريبية في مجال

استخدام نظم المعلومات الصحية ،وزيادة دعم اإلدارة العليا المستخدمين من خالل تشجيعهم على استخدام نظم

المعلومات الصحية المحوسبة ،وضرورة إشتراك العاملين في عملية تصميم نظم المعلومات الصحية المحوسبة ،وزيادة
الرقابة الفعالة من قبل اإلدارة العليا على كافة العمليات ،وتوفير بريد إلكتروني خاص لكل موظف داخل المركز الصحي،

واستخدام نظم قواعد المعرفة والنظم الخبيرة في مجاالت صناعة الق اررات اإلدارية والطبية.

دراسـة (أبـوكريم )2014،بعنـوان  :عالقـة نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي تحسـيا األداء اإلداري (دراسـة ميدانيـة بـالتطبيق
على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة).

وهدفت هذه الدراسة إلى تعرف عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء اإلداري في المنظمات غير

الحكومية بقطاع غزة ،وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيع ()272
استبانة على المديرين في هذه المنظمات وتم استرجاع ( )251استبانة أي ما نسبته (.)%88.3

ولخصت الد ارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها بأن األجهزة هي أكثر نظم المعلومات التي تعمل على تحسين

األداء اإلداري ،يليها المستخدمون الذين يستخدمون نظم المعلومات ،ثم تليها البرمجيات في الترتيب ،بينما كان األقل
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تأثي اًر على نظم المعلومات اإلدارية االختصاصيون الفنيون ،وقواعد البيانات ،وإن مجالس اإلدارة تقوم باإلشراف وتحديد
السياسات ويوجد رسالة مكتوبة معلنة لجميع العاملين لدى المنظمات غير الحكومية قيد الدراسة ،وأن نظام العمل في

المنظمات غير الحكومية ال تتيح فرصة كبيرة للترقية ،كما أشارة إلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسؤولية

معدات تخزين البيانات،ووجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء اإلداري ،ووجود فروق ذات داللة

إحصائية حول نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء اإلداري تبعاً لكل من متغير سنوات الخدمة والمؤهل العلمي،
وأوصت تأكيد أهمية وجود قسم لتكنولوجيا المعلومات ،وتعيين الموظفين المختصين ،وإشراكهم في وضع السياسات

العامة للمؤسسة ،وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وعلى وجه الخصوص نظم المعلومات اإلدارية ،ومواكبة
الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة ،والعمل على تدريب الموظفين على استخدامها على السياسات اإلدارية الموجودة
في المنظمات غير الحكومية أن تعمل على توجيه نظم المعلومات اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية
للمؤسسة.
ثانياً  :الدراسات السابقة باللغة اإلنجليزية

دراسة ( )2018 ،Abdulbaqiبعنوان:
Conceptual Framework for Investigating the Intermediate Role of Information Systems
وBetween Big Data Factor and Decision – making factor
تعتبر البيانات الضخمة من أهم المواضيع البحثية في عالم اليوم وهي تساهم في جودة اتخاذ القرار وتطور
المعرفة كما ان إدارة نظم المعلومات دورها الفاعل في تسخير هذي التقنية ،يهدف هذا البحث الى إيجاد عالقة نظرية
بين جودة البيانات الضخمة وجودة إدارة المعرفة وتأثيرها على جودة اتخاذ القرار وإبراز دور الوسيط ألدارة نظم
المعلومات ،وتحقيقا لذلك الهدف كان البد من اتباع منهجية الدراسة الوصفية ومراجعه االدبيات والدراسات االبحاث

العلمية المنشورة وغير المنشورة .توصل البحث الى اقتراح نموذج مفاهيمي نظري وعلية أوصى البحث باجراء عمليات

التحقيق العلمي من هذا النموذج وباالجراء دراسات عملية مكثفة والتحقق من صحه االطار النظري المقترح على ارض
الواقع وانشاء هيئة متخصصه في مايتعلق ادارة البيانات وحوكمتها على المستوى المحلي وتخصيص لجان مشتركة بين
المنظمات الحكومية والخاصه للتاكد من صحه المعلومات الصحاب القراروتكثيف األبحاث التي تركز على االستثمار

األمثل للبيانات الضخمه كعامل مؤثر وعالقها مع اتخاذ القرار.

دراسة ( )2013 , Hashimبعنوان :
"Effectiveness of Administrative Information Systems on Improving the Efficiency of
"Decision-Making
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر كفاءة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين فاعلية صنع القرار واتخاذ
الق اررات في المجاالت االقتصادية المعروفة التي تعتمد على نظم المعلومات في األدارة المؤسسية ولو بشكل محدود أو

بشكل كامل واعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات في محاولة للوصول إلى أجابات عملية والبحث عن أجابات

ال
يمكن أن توصل إلى حلول لرفع الكفاءة في استخدام نظم المعلومات األدارية ،وقد تم أختيار البنك اليمن الدولي مجا ً

إلجراء الجانب الميداني للدراسة واستخدمت استمارة االستبيان كأداة رئيسية لجمع المعلومات من األفراد عينة الدراسة

المكونة من كوادر البنك التي تستخدم نظم المعلومات في العمل واتخاذ الق اررات ،وتم اعتماد جانبين للدراسة االول االطار

النظري البعاد الدراسة ومتغيراتها والثان ي منهجية الدراسة وإطارها الميداني ونتائجها وتم استخدام المنهج الوصفي لجمع
78

2021

البيانات واستخدام أداة البحث بشكل استبيان وكان من أهم نتائجها بأن السياسات التي ينتجها البنك مكتوبة ال تنسجم مع
أهدافه واإلدارة العليا لبنك اليمن الدولي تسمح بشكل متواضع بالمشاركة الجماعية في أيجاد حلول للمشكالت التي تواجه

العمل ،ومستوى التعاون والتنسيق بين األقسام المختلفة داخل البنك بشأن المعلومات الهادفة الى تحقيق ما يسعى البنك
إلى تحقيقه غير كافية ،وجاءت تصورات المبحوثين لكفاءة نظم المعلومات مرتفعة ،وأوصت بأن تحرص األدارة العليا

ل لبنك على تقديم الدعم والتسهيالت الالزمة للعاملين مستخدمي النظام من خالل تشجيعهم باستخدام النظام وتفهم
احتياجاتهم المختلفة واستطالع آرائهم حول المشكالت التي تواجههم عند استخدام النظام حتى يتم التغلب عليها،وضرورة

اهتمام اإلدارة العليا للبنك باختالف خصائص الم ستفيدين وقيام إدارة البنك بعمليات تطوير مستمرة لمواقف المستفيدين
تجاه أنظمة المعلومات ،وضرورة إشراك العاملين المستخدمين للنظام في تطوير نظام المعلومات المحوسب وتقديم

اقتراحات حول النظام لكي يتكامل الجانب اإلداري مع الجانب الفني في نظام المعلومات.
منهجية الدراسة واإلجراءات
منهجية الدراسة:

اعتمدت الباحثة على المسح الميداني في تجميع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة وتم أستخدام المنهج الوصفي

التحليلي في تحليل البيانات التي تم جمعها والمتعلقة بالمتغير المستقل (الحوسبة السحابية) وأبعاده ،والمتغير التابع
(تحسين أداء نظام المعلومات) وأبعاده ،في وصف مدى تطبيقها في مجتمع الدراسة ونوع العالقات التي تربط المتغيرات
فيما بينها وذلك تطبيق األساليب االحصائية التي تتالئم مع أسئلة الدراسة وفرضياتها والتي تقيس أثر استخدام الحوسبة

السحابية على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات األردنية الخاصة.
مجتمع الدراسة ووحدة المعاينة:

يتكون مجتمع الدراسة من عينة من الشركات األردنية الخاصة التي تطبق الحوسبة السحابية وهي ( )7شركات المذكورة

في الجدول رقم ( )1صفحة ( )9والبالغ عدد موظفين الخاضعين للدراسة ( )140موظفاً وموظفة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي لجمع البيانات من أفراد مجتمع الدراسة لتشمل جميع الفئات وقد قامت الباحثة باسترجاع ( )132استبانة من

أصل ( )140تم توزيعها بنسبة ( ،)%94وتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة.

مصادر جمع المعلومات:

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية فأن الباحثة سوف تعتمد على نوعين من مصادر المعلومات هما المصادر

الثانوية والمصادر األولية مبينة على النحو التالي :

 -1مصادر الثانوية :وهي تلك المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خالل المراجع العربية واألجنبية والكتب
والدوريات والمنشورات ،الرسا ئل العلمية والمجالت العلمية ومواقع اإللكترونية على شبكة االنترنت ذات العالقة

بموضوع البحث.
 -2المصادر األولية :اوهي تلك البيانات التي تم الحصول عليها من خالل استخدام االستبيان كأداة للبحث لدراسة
بعض المفردات ولجمع البيانات االزمة للموضوع وذلك لمالئمتها لمجتمع البحث من حيث الجهد واالمكانيات ومن

ثم تمت عملية تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج )(Statistical Package for the Social Sciences SPSS

بهدف الوصول للدالالت ذات قيمة تفيد موضوع البحث.
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أداة الدراسة:

تمكنت الباحثة من تطوير االستبانة بحيث أخذت جميع األبعاد من متغيرات مستقلة وتابعة بالشكل الذي يمكن

من اختبار فرضيات الدراسة ،وتم توزيع إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة تبعاً لمقياس ليكرت الخماسي

كاالتي ( :موافق بشدة ( ،)5موافق ( ،)4محايد ( ،)3غير موافق ( ،)2غير موافق بشدة (.)2010،Sekaran( ))1

االجابة عا أسئلة الدراسة :اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي :هل يوجد أثر في استخدام الحوسبة السحابية بأبعادها
عند مستوى داللة  α ≥ 0.05على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية؟ من أجل اإلجابة عن
هذا السؤال ،فقد تم أستخدام تحليل االنحدار المتعدد ( )Standard Multiple Regressionحيث تم التأكد قبل
استخدام هذا األسلوب من عدم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة ( )Multicolinearityباإلضافة إلى استيفاء

البيانات لشرط التوزيع الطبيعي.
الجدول( )18نتيجة تحليل االنحدار المتعدد لإلجابة عا سؤال الدراسة الرئيسي
معامل التحديد

معامل

معامل

0.686

.834a

0.695

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

F
المحسوبة

Fالجدولية

72.443

4.81

معادالت االنحدار
Coefficients
T
المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

0.138

2.125

*0.036

0.219

3.062

*0.003

المرونة في أداء المهام

0.32

4.778

*0.000

توفر التكاليف وخفضها

0.32

4.714

*0.000

درجة التأثير β
توفير البنية التحتية
توفير البرامج والتطبيقات
للمستخدمين كخدمة

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)α = 0.05

يشير الجدول ( )18إلى أن معايير الحوسبة السحابية تمارس تأثي اًر معنوياً على تحسين أداء استخدام نظام المعلومات
ويظهر ذلك من خالل قيمة ( )Fالمحسوبة البالغة ( )72.443اكبر من قيمتها الجدولية وهي قيمة معنوية عند مستوى  0.05وهو
ما يدل أيضاً على معنوية النموذج ،كما تظهر النتائج معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,695وهذا يعني أن  %69.5من

االختالفات الحاصلة في تحسين أداء استخدام نظام المعلومات تعود لتطبيق معايير الحوسبة السحابية ،مما سبق نستنتج بوجود

أثر في استخدام الحوسبة السحابية بأبعادها عند مستوى داللة  α ≥ 0.05على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة

األردنية ،.اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول :هل يوجد أثر لتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحسين أداء نظام

المعلومات عند مستوى داللة 0.05 ≥ αفي الشركات الخاصة األردنية؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول تم استخدام
اختبار تحليل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يبين ذلك:
الجدول ( )19نتيجة تحليل االنحدار البسية لإلجابة عا سؤال الدراسة الفرعي األول
معامل التحديد

معامل

معامل

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

0.361

.605a

0.366

F
المحسوبة

F
الجدولية

75.096

11.15

معادالت االنحدار
Coefficients
T
المحسوبة

درجة التأثير β
البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات
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0.605

8.666

*Sig
مستوى
الداللة
*0.000

2021

يشير الجدول ( )19إلى أن متغير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يمارس تأثي ًار معنوياً على تحسين أداء

استخدام نظام المعلومات ويظهر ذلك من خالل قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )75.096وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند

مستوى  0.05وهو ما يدل أيضاً على معنوية النموذج ،كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,366وهذا

يعني أن  %36.6من االختالفات الحاصلة في تحسين أداء استخدام نظام المعلومات تعود لتطبيق البنية التحتية

لتكنول وجيا المعلومات ،مما سبق نستنتج بوجود أثر في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحسين أداء نظام
المعلومات في الشركات الخاصة األردنية ،.اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لتوفير البرامج
والتطبيقات للمستخدمين كخدمة على تحسين أداء نظام المعلومات عند مستوى داللة  α ≥ 0.05في الشركات الخاصة

األردنية؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني تم استخدام اختبار تحليل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يبين ذلك:
الجدول ( )20نتيجة تحليل االنحدار البسية لإلجابة عا سؤال الدراسة الفرعي الثاني
معامل التحديد

معامل

معامل

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

0.476

.693a

0.48

F
المحسوبة

Fالجدولية

119.796

11.15

معادالت االنحدار
Coefficients
درجة التأثير β

T
المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

توفير البرامج
والتطبيقات

0.693

للمستخدمين

10.945

*0.000

كخدمة

يشير الجدول السابق إلى أن متغير توفير البرامج والتطبيقات للمستخدمين كخدمة يمارس تأثي اًر معنوياً على

تحسين أداء استخدام نظام المعلومات ويظهر ذلك من خالل قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )119.796وهي أكبر من

قيمتها الجدولية عند مستوى  0.05وهو ما يدل أيضاً على معنوية النموذج ،كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ()R2

البالغة ( )0,48وهذا يعني أن  %48.0من االختالفات الحاصلة في تحسين أداء استخدام نظام المعلومات تعود لتوفير
البرامج والتطبيقات للمستخدمين كخدمة ،مما سبق نستنتج بوجود أثر لتوفير البرامج والتطبيقات للمستخدمين كخدمة على

تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية ،.اإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث :هل يوجد أثر

للمرونة في أداء المهام على تحسين أداء نظام المعلومات عند مستوى داللة  α ≥ 0.05في الشركات الخاصة األردنية؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث تم استخدام اختبار تحليل االنحدار البسيط ،والجدول التالي يبين ذلك:
الجدول ( )21نتيجة تحليل االنحدار البسية لإلجابة عا سؤال الدراسة الفرعي الثالث
معامل التحديد

معامل

معامل

0.509

.716a

0.513

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

F
المحسوبة

Fالجدولية

136.922

11.15

معادالت االنحدار
Coefficients
درجة التأثير β
المرونة في أداء
المهام

0.716

T
المحسوبة
11.701

*Sig
مستوى الداللة
*0.000

يشير الجدول السابق إلى أن متغير المرونة في أداء المهام يمارس تأثي اًر معنوياً على تحسين أداء استخدام نظام
المعلومات ويظهر ذلك من خالل قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )136.922وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى
 0.05وهو ما يدل أيضاً على معنوية النموذج ،كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,513وهذا يعني
81

2021

أن  %51.3من االختالفات الحاصلة في تحسين أداء استخدام نظام المعلومات تعود للمرونة في أداء المهام ،مما سبق
نستنتج بوجود أثر للمرونة في أداء المهام على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية ،اإلجابة عن

سؤال الدراسة الفرعي الرابع :هل يوجد أثر لتوفير التكاليف وخفضها على تحسين أداء نظام المعلومات عند مستوى داللة
 α ≥ 0.05في الشركات الخاصة األردنية؟ لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع تم استخدام اختبار تحليل االنحدار
البسيط ،والجدول التالي يبين ذلك:

الجدول ( )22نتيجة تحليل االنحدار البسية لإلجابة عا سؤال الدراسة الفرعي الرابع
معامل التحديد

معامل

معامل

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

0.516

.721a

0.519

F
المحسوبة

Fالجدولية

140.503

11.15

معادالت االنحدار
Coefficients
T
المحسوبة

درجة التأثير β
توفير التكاليف

0.721

وخفضها

*Sig
مستوى الداللة
*0.000

11.853

يشير الجدول السابق إلى أن متغير توفير التكاليف وخفضها يمارس تأثي ًار معنوي ًا على تحسين أداء استخدام
نظام المعلومات ويظهر ذلك من خالل قيمة  Fالبالغة ( )140.503وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى 0.05
وهو ما يدل أيض ًا على معنوية النموذج .كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,519وهذا يعني أن

 %51.9من االختالفات الحاصلة في تحسين أداء استخدام نظام المعلومات تعود لتوفير التكاليف وخفضها،مما سبق
نستنتج بوجود أثر لتوفير التكاليف وخفضها على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية.

اختبار فرضيات الدراسة:

اختبار فرضية الدراسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ))0.05=αالستخدام الحوسبة

السحابية بأبعادها ( توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء،
خفض وتوفير التكاليف) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الكفاءة) في الشركات الخاصة األردنية.

الختبار فرضية الدراسة األولى فقد تم أستخدام تحليل االنحدار المتعدد ،والجدول اآلتي يبين ذلك:

الجدول ( )23نتيجة تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضية األولى
معامل
التحديد

المعدل
Adjusted

معامل

معامل

األرتبا
R

التحديد
R2

.690a

0.476

F
المحسوبة

F
الجدولية

28.828

4.81

معادالت االنحدار
Coefficients
T
المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

0.127

1.493

0.138

0.195

2.074

*0.04

المرونة في أداء المهام

0.235

2.67

*0.009

توفر التكاليف وخفضها

0.271

3.039

*0.003

درجة التأثير β
توفير البنية التحتية
0.459

توفير البرامج والتطبيقات
للمستخدمين كخدمة

يشير الجدول ( )22إلى أن معايير الحوسبة السحابية تمارس تأثي اًر معنوياً على الكفاءة ويظهر ذلك من خالل
قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )28.828وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  0.05وهو ما يدل أيضاً على معنوية
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النموذج ،كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,476وهذا يعني أن  %47.6من االختالفات الحاصلة

في الكفاءة تعود لتطبيق معايير الحوسبة السحابية ،.مما سبق نستنتج بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

داللة( )0.05=αالستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها ( توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات
والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الكفاءة)

في الشركات الخاصة األردنية.

اختبار فرضية الدراسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05=αالستخدام الحوسبة السحابية

بأبعادها ( توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض
وتوفير التكاليف) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الفاعلية) في الشركات الخاصة األردنية.
الختبار ف رضية الدراسة الثانية فقد تم أستخدام تحليل االنحدار المتعدد ،والجدول اآلتي يبين ذلك.
الجدول ( )24نتيجة تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الثانية
معامل التحديد

معامل

معامل

0.701

.843a

0.71

المعدل
Adjusted

األرتبا
R

التحديد
R2

F
المحسوبة

Fالجدولية

28.828

4.81

معادالت االنحدار
Coefficients
درجة التأثير β
توفير البنية التحتية

0.114

T
المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

1.827

0.07

توفير البرامج

والتطبيقات للمستخدمين

0.223

3.275

*0.001

كخدمة

المرونة في أداء المهام

0.412

6.29

*0.000

توفر التكاليف وخفضها

0.26

4.064

*0.000

يشير الجدول السابق إلى أن معايير الحوسبة السحابية تمارس تأثي اًر معنوياً على الفاعلية ويظهر ذلك من خالل
قيمة  Fالبالغة ( )76.551وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  0.05وهو ما يدل أيضاً على معنوية النموذج.
كما تظهر النتائج أن معامل التحديد ( )R2البالغة ( )0,710وهذا يعني أن  %71.0من االختالفات الحاصلة في

الفاعلية تعود لتطبيق معايير الحوسبة السحابية،مما سبق نستنتج بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )0.05=αالستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية تحتية لتكنولوجي ا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات

كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على تحسين أداء نظام المعلومات ببعده (الفاعلية) في الشركات

الخاصة األردنية.
النتائج

 وجود أثر في استخدام الحوسبة السحابية بأبعادها عند مستوى داللة  α ≥ 0.05على تحسين أداء نظام المعلومات فيالشركات الخاصة األردنية.
 -وجود أثر للحوسبة السحابية في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحسين أداء نظام المعلومات في

الشركات الخاصة األردنية حيث حصل هذا المجال على نسبة مئوية ( )%85.3وذلك يعود إلى أن الحوسبة السحابية

توفر البنية التحتية للحاسب اآللي وبدالً من شراء الخوادم والبرمجيات ومساحات خاصة بمركز البيانات أو معدات
الشبكة ،يقوم العمالء باستئجار هذه المصادر كخدمة مستقلة تمامًا.
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 وجود درجة عالية من الموافقة على فقرات " توفير البرامج والتطبيقات كخدمة " من قبل أفراد الشركة بنسة مقدارها( ،)%86.8وذلك يعود إلى أن الحوسبة السحابية توفر برمجيات الحاسوب والتطبيقات كخدمة عبر شبكة األنترنت،
مزيلة بذالك الحاجة إلى تشغيل التطبيق على أجهزة الحاسوب الشخصية للمستخدمين وتبسيط عملية الصيانة والدعم

والتحديث ،وما على المستخدم سوى االتصال بالسحابة واستخدامها واعتبارها طبقة من طبقات الحوسبة السحابية.

 -وجود أثر للحوسبة السحابية لمرونة في أداء المهام على تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية.

 اظهرت النتائج بوجود درجة مرتفعة من الموافقة على مجال " توفير التكاليف وخفضها " من قبل أفراد الشركة بنسبة( ) %88.8وذلك ألن الحوسبة السحابية تعود بالنفع االقتصادي على الشركات الخاصة األردنية من خالل تخفيض عدد
األجهزة والمعدات الحاسوبية مع استمرار تقديم الخدمات اإللكترونية بكفاءة باإلضافة إلى خفض تكاليف النفقات

التشغيلية ،كما تقلل من أخطاء الموظفين وتدريبهم.

 وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=αالستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية تحتيةلتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على تحسين

أداء نظام المعلومات ببعده (الكفاءة) في الشركات الخاصة األردنية.

 وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=αالستخدام الحوسبة السحابية بأبعادها (توفر بنية تحتيةلتكنولوجيا المعلومات ،توفر البرمجيات والتطبيقات كخدمة ،توفر المرونة في أداء ،خفض وتوفير التكاليف) على تحسين

أداء نظام المعلومات ببعده (الفاعلية) في الشركات الخاصة األردنية.

التوصيات:

بعد ما تم التوصل إليه من نتائج ،توصي الدراسة باآلتي:

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها ،تقترح الباحثة عدد من التوصيات التي تشمل الحوسبة السحابية
باإلضافة إلى بعض الجوانب التي تسهم في تحسين أداء نظام المعلومات في الشركات الخاصة األردنية وتحديد جميع
الفرص والمزايا المحتملة للتبديل من الترتيبات القائمة إلى الخدمات السحابية وذلك يتطلب االمور التالية :
 -1ان تتأكد الشركات من أن البنية التحتية القائمة لها تكمل الخدمات القائمة على السحابة.

 -2ضرورة وضع ال تكلفة وتقييم المخاطر لدعم الق اررات المتعلقة بأين ومتى وكيف يمكن للشركات أن تعتمد على
الخدمات السحابية.

 -3ضرورة أعداد خارطة طريق لتحسين بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية عند اعتماد الخدمات السحابية العامة أو
الخاصة أو الهجينة.
 -4العمل على تحديد البيانات التي ال يمكن اتاحتها في بيئات الحوسبة السحابية وإدارتها بشكل فعال وتأمينها.

 -5التأكد من أن بيئة الشبكات مستعدة للحوسبة السحابية وأن تكون الشبكة جزء مهم من توفير االمن وجودة الخدمات
على نطاق واسع.

 -6ضرورة توفير دورات تدريبية متعلقة بتكنولوجيا الحوسبة السحابية للموظفين.
 -7وتمكين الشركات من إنشاء سحابة الهجين لوضع التطبيقات غير الحساسة والعامة وذلك من السحابة الخاصة
للحفاظ على سرية البيانات وأمنها.

 -8يجب على االدارة العليا دعم مجال تقنية المعلومات من خالل تبني ما هو جديد يخص الحوسبة السحابية لتعزيز
الميزة التنافسية.
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أثر الذكاء االستراتيجي على النجاح االستراتيجي .دراسة حالة :المركز الوطني لألما وإدارة األزمات
علي حسيا بني ياسيا

أ .د .فاطمــــــة الربابعـــــــة

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

تاريخ االستالم2020/09/12:

تاريخ القبول2020/10/12 :

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إ لى معرفة أثر الذكاء االستراتيجي على النجاح االستراتيجي ومدى توافر أبعاد الذكاء

االستراتيجي وأبعاد النجاح االستراتيجي لدى المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت من ( )42فقرة،

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية والرقابية من رئيس قسم فأعلى في المركز الوطني لألمن
وإدارة األزمات ،واعتمدت الدراسة عينة المسح الشامل التي بلغ تعدادها ( )117مبحوثاً استجاب منهم ( )112استبانة

منها ( )11غير صالحة للتحليل ليصبح عدد االستبانات الصالحة ألغراض التحليل ( )101استبانة ،تم استخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات المجمعة ومعالجتها واختبار الفرضيات ،توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها :توافر الذكاء االستراتيجي والنجاح االستراتيجي لدى المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

بدرجة مرتفعة ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05للذكاء االستراتيجي في النجاح
االستراتيجي في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،أوصت الدراسة بضرورة معرفة الفوائد التي يقدمها الذكاء
االستراتيجي والمجاالت التي يمكن توظيف هذه الفوائد فيها وكيفية االستفادة منها ،والبناء على النجاحات االستراتيجية
السابقة من أجل تعزيزها وتحسينها وتطويرها وتبنيها ،وتشجيع روح اإلبداع من خالل األخذ باألفكار المتميزة وتطبيقها بما

يسهم في تطوير قد ارت المركز على النجاح.

الكلمات المفتاحية :الذكاء االستراتيجي ،النجاح االستراتيجي ،االستشراف ،التحفيز ،النمو.
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The impact of strategic intelligence on strategic succes. Case Study: National
Center for Security and Crises Management
Ali Bani Yasin

Pro. Fatimah Rababah

Abstract
The study aimed to investigate the impact of strategic intelligence on strategic
success and the availability of strategic intelligence and strategic success among directors
in the National Center for Security and Crises Management. The researcher used the
descriptive analytical method, information was collected through a questionnaire
developed for that purpose consisted of (42) paragraphs, directors were selected as a
research society, and the comprehensive survey sample of (117) member, (112) were
responded (11) were not valid for analysis, so the number of questionnaires valid for the
purposes of analysis was (101) respondents, The collected data were analyzed, processed,
and hypotheses tested by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, The
most important result of the study is that the availability of strategic intelligence and
strategic success at the Center with a high degree, and there is significant positive impact
of strategic intelligence at the significance level (α ≤ 0.05) on strategic success, The study
recommendations are: The necessity of identifying the benefits provided by strategic
intelligence, the areas in which these benefits can be employed, and building on the
previous strategic successes in order to encourage the creativity through implementing
creative ideas which, will develop the center's capabilities.
Key words: Strategic intelligence, Strategic success, Foresight, Motivation, Growth.
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مقدمة:

تعيش المنظمات والمؤسسات في بيئة تتسم بالمتغيرات المتسارعة فالتغير الذي شهدته هذه البيئة منذ تسعينات

القرن المنصرم كاتساع ظاهرة العولمة وغير ذلك أصبح ام أر مفروضا ال يمكن تجنبه ،مما دفع المنظمات والمؤسسات
إلى البحث عن أساليب جديدة في التصدي للتغيرات السريعة ،كون المداخل التقليدية لالستراتيجية آنذاك ساعدت على
نجاح المنظمات في البيئات المستقرة نسبيا ،إال أن فاعليتها أصبحت محدودة في مجال تهيئة المنظمات لالستجابة

لمتطلبات البيئة المتغيرة.

كان ذلك دافعا إلى ظهور توجهات وتطبيقات جديدة في مجال االستراتيجية تهتم بالتركيز على مفاهيم جديدة
مثل الذكاء االستراتيجي وال نجاح االستراتيجي ،حيث أن وجهات النظر الحديثة لالستراتيجية تنظر إلى هذه المفاهيم على

أنها موجود استراتيجي في الحاالت التي يكون فيها التوقع ام أر صعبا والمفاجآت هي األكثر احتماالً ،لذا تحتل هذه

المفاهيم أهمية خاصة في المنظمات ،كما أن لها اثر كبير في إبراز المنظمات وإعطائها السمة والنظرة المعاصرة

باعتبارها عامالً مؤث اًر ومهماً في بناء هذه المنظمات وكيفية تفسير أدائها وسرعة ودقة تفوقها.

يعد مفهوم النجاح االستراتيجي مصطلح جديد ظهر كبديل لعدد من المفاهيم التي تصف المنظمة بالكفاءة

والفاعلة ،وهو مرحلة جديدة نحو التركز على مؤشري التكيف والنمو اللذان يؤديان إلى تحقيق األهداف االستراتيجية

للمنظمة .أما فيما يتعلق بالذكاء االستراتيجي فينظر اليه على انه أداة ذات فاعلية لتوجيه دفة المنظمات نحو شواطئ

المستقبل ،من خالل تحقيق أهدافها وغاياتها على المدى البعيد والمحافظة على مكانتها واستشراف مستقبلها.
مشكلة الدراسة:

في ظل التطور العلمي الهائل في شتى المجاالت وما ينتج عنه من تحديات كبيرة ،اصبح الزما البحث عن

أنواع جديدة من المديرين يتمتعون بصفات خاصة قادرة على االرتقاء بالمنظمات والوصول إلى تحقيق النجاح
االستراتيجي ويمكن تحقيق ذلك من خالل االهتمام بالذكاء االستراتيجي بجميع أبعاده ،أي أن النجاح االستراتيجي يمكن
أن يتحقق من خالل توظيف وتبني أبعاد الذكاء االستراتيجي بأسلوب مبدع للوصول إلى النجاح االستراتيجي ،فالنجاح

االستراتيجي يتطلب وجود مديرين على مستوى اإلدارة العليا والوسطى يدركون أبعاد الذكاء االستراتيجي لرسم وصياغة
االستراتيجيات على المدى البعيد مما يحقق األهداف المطلوبة.

وبما أن المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات هو العقل المركزي للدولة في إدارة األزمات والمظلة التي تتكامل

من خاللها جهود المعنيين في التعامل مع االزمات على المستوى االستراتيجي ،وبالرغم من تحقيق الكثير من النجاحات
إال انه يطمح بتحقيق المزيد ،باإلضافة إلى أن هنالك غموض لدى الباحث حول كيفية تحقيق تلك النجاحات من خالل

توفر الذكاء االستراتيجي.

وبناء علبه يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي :ما أثر الذكاء االستراتيجي على النجاح
االستراتيجي في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات؟
تساؤالت الدراسة:

ينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية اآلتية:

 -1ما تصورات المبحوثين نحو مستوى توافر ابعاد الذكاء االستراتيجي لدى المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في
المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات؟
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 -2ما تصورات المبحوثين نحو مستوى تحقيق النجاح االستراتيجي في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات؟
أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة مﻦ خالل أھمية المواضيع المبحﻮثة المتمثلة في الذكاء االستراتيجي والنجاح االستراتيجي،

اذ أنها من المواضيع الحديثة في حقل اإلدارة االستراتيجية وتشﻜﻞ المحﺮك األساسي لﻜافة تغييﺮات البيئة الداخلية
والخارجية .كما تنبثق أهمية الدراسة من أهمية المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات والذي يعتبر من المراكز المهمة في

الشرق األوسط ويعمل على إيجاد حالة من التفاعل واالستجابة إلف ارزات البيئة االستراتيجية من منظور مؤسسي يرتكز
على مبدأ التنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة األزمات المحتملة .كما تبرز أهمية هذه الدراسة من ربطها بين الذكاء

االستراتيجي والنجاح االستراتيجي حيث اتسمت الدراسات بمحدوديتها في هذه المواضيع على حد علم الباحث وخصوصاً

في المملكة األردنية الهاشمية.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بالتعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي على النجاح

االستراتيجي في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية األتية:

 -1التعرف إلى تصورات المبحوثين حول مستوى توافر أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى المديرين في اإلدارة العليا
والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.

 -2التعرف إلى تصورات المبحوثين حول مستوى توافر أبعاد النجاح االستراتيجي في المركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات.

 -3تقديم مجموعة من التوصيات والنتائج ألصحاب العالقة حول موضوع الدراسة لالستفادة منها في تطوير العمل.
فرضيات الدراسة:

تمت صياغة فرضيات الدراسة باالعتماد على تساؤالت وأهداف الدراسة والدراسات السابقة على النحو االتي:

الفرضية الرئيسة ) :(H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي
مجتمعة (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على النجاح االستراتيجي بأبعاده مجتمعة
(التكيف واالستجابة ،والنمو ،واالبتكارات المستمرة ،وتحمل المخاطرة) في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.
وينبثق عن الفرضية الرئيسة مجموعة من الفرضيات الفرعية األتية:

 الفرضية الفرعية األولى ) :(H0.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الذكاءاالستراتيجي مجتمعة (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على التكيف
واالستجابة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.

 الفرضية الفرعية الثانية ) :(H.0.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الذكاءاالستراتيجي مجتمعة (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على النمو في المركز
الوطني لألمن وإدارة األزمات.

 الفرضية الفرعية الثالثة ) :(H0.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الذكاءاالستراتيجي مجتمعة (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على االبتكارات
المستمرة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.
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 الفرضية الفرعية الرابعة ) :(H0.4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الذكاءاالستراتيجي مجتمعة (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على تحمل المخاطرة
في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.

نموذج الدراسة:
المتفير المستقل

الشكل رقم ( )1النموذج المقترح للدراسة
H0.1

الذكاء االستراتيجي

النجاح االستراتيجي
H0.1.1

االستشراف
المنظور الرؤيوي
الشراكة

المتفير التابع

H0.1.2

التكيف واالستجابة
النمو

H0.1.3

ابتكارات مستمرة
التحفيز
التفكير النظمي

H0.1.4

تحمل المخاطرة

شكل رقم ( - )1نموذج الدراسة

يمثل الشكل رقم ( ) 1النموذج المقترح للدراسة والذي يوضح العالقة االفتراضية بين متغيراتها المتمثلة بالمتغير
المستقل والمتغير التابع ،حيث تم تطويره باالعتماد على الدراسات األتية:

الصقور ،مجد .)2017( .قياس أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى مديري الشركات الخاصة والمتوسطة وأثرها على القدرات التنافسية
في الجمهورية العربية السورية مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،م( 33ع  .)1ص.216 – 187

إبراهيم ،مها صباح .)2017( .البراعة التنظيمية وتأثيرها في تحقيق النجاح االستراتيجي دراسة تطبيقية في

المصرف األهلي العراقي .مجلة دراسات محاسبية ومالية ،م( 12ع  .)39ص .230 - 204

عمران ،حسن ،وأبو نجيم ،مسعود .)٢٠١٩( .دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي دراسة

ميدانيه في شركة ليبيانا للهاتف المحمول سبها ،مجلة العلوم البحثة والتطبيقية ،م ( ،١٨ع ،)٢ص ص .100-88
التعريفات اإلجرائية:
الذكاء االستراتيجي :هو الذكاء الذي يتسم به المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات األردني والمتمثل في (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكيرالنظمي) من أجل صياغة
السياسات طويلة األمد والخطط االستراتيجية وصناعة الق اررات الحاسمة.
االستشراف :هــو قيام المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات بدراسة الماضي وفهم

الحاضر الستقراء المستقبل واستشـعار التغيرات البيئية الداخلية والخارجية من اجل اتخاذ الق اررات وتقوية االستراتيجيات

على المدى البعيد.
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المنظور الرؤيوي :يشير إلى مدى وجود رؤية ذات أبعاد شمولية لدى المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز
الوطني لألمن وإدارة األزمات إليجاد تصور واضح لصورة مستقبلية فضلى للمركز ليتم من خاللها تحديد اتجاه سير
العمل وتوحيد جهود العاملين باتجاه تحقيق األهداف.
الشراكة :تعكس قدرة المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على إقامة تحالفات

است ارتيجية وإبرام اتفاقيـات مـع موسسات أخـرى لالستفادة مما لديهم من موارد مادية وغير مادية ومن تجاربها وخبراتها من
اجل اإلرتقاء بقدارت المركز االست ارتيجية والخروج من األزمات التي قد تواجه المركز بسهولة.
التحفيز :قدرة المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على التأثير في سلوك

الموظفين وإثارة التنافس بينهم لتشجيعهم وحثهم ومساعدتهم على تحسين األداء وتحقيق مزيداً من اإلنجاز ،وذلك من
خالل تقديم المكافأت المتنوعة لهم وتقدير مساهماتهم.

التفكير النظمي :قدرة المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على دراسة األفكار
مجتمعة بدال من دراستها بشكل فردي لمعرفة قيمتها على المدى البعيد ،وتحليل المشكالت بالنظر إلى أسبابها مجتمعه

بدال من فصلها عن بعضها للمساعدة على رؤية األحداث المحيطة بصورة أكثر وضوحا.

النجاح االستراتيجي :قﺪرة المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على التﻜيﻒ واالستجابة والنمﻮ وتحمل المخاطرة ليكون السباق في

تقديم ابتكارات مستمرة ذات جودة عالية.

التكي

واالستجابة :قﺪرة المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على التنبؤ بالتغيرات الداخلية والخارجية التي تتطلب

استجابة من المركز كي يبقى قاد اًر على تلبية االحتياجات المتغيرة والمتجددة للعمالء ،وتغيير األهداف والخطط حسب
متطلبات الموقف ،باإلضافة إلى التنبﺆ بالمشكالت الﺪاخلية والخارجبة التي ستﻮاجهه حالياً ومستقبلياً وإيجاد السبﻞ

الﻜفيلة بالسيﻄﺮة عليها قﺪر االمﻜان.

النمو :قدرة المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على التوسع باألهداف والعمليات والمهام واألنشطة التي أنشأ المركز
من أجل تحقيقها بحسب المتطلبات وتقديم كل ما هو جديد واعتماد آليات متجددة لتعميق معرفته بحاجات العمالء من

اجل البقاء واالستم اررية.
ابتكارات مستمرة :قدرة المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على تقديم البرامج والمبادرات الجديدة مبﻜﺮاً كمبادرات بناء

القدرات الوطنية وتطوير نظم االتصاالت ومعالجه المعلومات وإدخال تغييرات جديدة مستمرة عليها.

تحمل المخاطرة :هي قدرة المديرين في اإلدارة العليا والوسطى في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات على القيام بعمل

أو اتخاذ قرار ينطوي عليه الكثير من المخاطر والصعوبات خصوصاً أثناء األزمات األمنية أو اتخاذ ق اررات في ظل عدم
وفرة المعلومات من اجل تحقيق أهدافه المحددة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
الذكاء االستراتيجي

تعود بدايات ظهور الذكاء االستراتيجي إلى العصور القديمة ،حيث كان أول استخدام له في العمليات العسكرية

في القرن الرابع قبل الميالد لتحقق األهداف االستراتيجية .وقد حظي الذكاء االستراتيجي باهتمام أجهزة االستخبارات

المركزية األمريكية ( )CIAوالتي كانت تعتبر انه عملية اقتناء المعلومات وتقييمها وتحليلها ثم تقديمها لصانعي السياسات

ليتم االعتماد عليها في صناعة الق اررات ،إال أن االهتمام في موضوع الذكاء االستراتيجي تزايد في بدايات القرن الواحد
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والعشرون ،حيث بدأت المنظمات وخصوصاً الكبيرة منها بتشكيل ما يسمى بفرق الذكاء االستراتيجي للوصول إلى ما

يسمى بمجتمع الذكاء االستراتيجي وذلك لتتمكن من االستجابة إلى متطلبات المجتمع الدولي خصوص َا في ظل العولمة

(الطائي ،والخفاجي.)35 :2009 ،

تعددت التعاريف حول مفهوم الذكاء االستراتيجي وتباينت وجهات نظر الباحثين حول هذا المفهوم ،بشكل عام

هو "عملية منهجية مستمرة إلنتاج الذكاء ذو القيمة االستراتيجية وتزويد صناع القرار بالمعرفة وتمكينهم من األصغاء
للبيئة التي تعمل بها المنظمة وتحليل المعلومات والتنبؤ بالمستقبل من اجل صنع الق اررات على المدى البعيد" (الزعبي،

 ،)171 ،2019وهو كذلك "القـدرة التي يوصف بهـا قـادة المنظمـات فـي جمـع المعلومـات حـول المنظمـات األخـرى
المنافسـة لهـا فـي الميدان وتحديد البيئة الداخلية والخارجية وكيفية التعامل معهماو (أمين ،)186 :2014 ،هـو حجـر
األسـاس للتفكيـر االسـت ارتيجي الفعـال والـذي يمكـن قـادة المنظمـات مـن امـتالك المعرفـة التخـاذ قـرارت حاسـمة مـن شـأنها
أن تقرر مستقبل المنظمات (الياسـري ،الشـمري ،)253 :2015 ،هو القدرة على تحليل وتشخيص البيانات في الوقت
المناسب للوصول إلى القرار الصائب فيما يدور حول مستقبل المنظمة (فائق ،)113 :2018 ،ومن خالل التعريفات

السابقة يتضح أن مفهوم الذكا ء االستراتيجي يتمحور حول عملية منطقية لجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وتقديمها
إلى صانعي السياسات الستخدامها في عملية اتخاذ الق اررات ،وهذا يتيح وضع تعريف شامل لهذا النوع من الذكاء

باعتباره :مجموعة القدرات الفكرية يتصف به قادة المنظمات ممن يتمتعون بـ :القدرة على االستشراف ،الرؤية المستقبلية،

الشراكة ،القدرة على تحفيز العاملين ،الحدس واإلبداع .ويرتكزون إلى نظام معلوماتي يتيح لهم استقصاء المعلومات
ومعالجتها ،ليتسنى لهم توظيف المادة الفكرية الناتجة في صناعة ق اررات فاعلة ،وصياغة االستراتيجيات بمستوى عالي

من الذكاء.
أهمية الذكاء االستراتيجي

يلعب الذكاء االستراتيجي دو اًر مهماً في كل مرحله من مراحل استراتيجيات وعمليات المنظمة ،وتبرز أهميته في إدارة

المخاطر التي تواجه المنظمات ،ووصف المخاطر والتهديدات والفرص بطريقة تساعد المديرين في تحديد برامج وسياسات
المنظمة ،وجعل المنظمة قادره على مواجهة التحديات المستقبلية ،ويلعب دو ار رئيسياً في جميع مجاالت اإلدارة وق اررات المنظمة

بخصوص خططها المستقبلية ،ويوفر وسائل الدعم لتحقيق األهداف عن طريق التنبؤ بالتحديات المستقبلية ،وإعطاء اإلنذار المبكر

بالحاجة إلى قدرات جديدة أو أولويات مختلفة ،وربط قدرات المنظمات الذكية بالقدرات الجوهرية التي يتمتع بها اإلنسان ،وتكوين

المعرفة االستراتيجية بشكل مبدع ،ودعم القدرات اإلبداعية للمنظمات ،وتعزيز التمكين لضمان النجاح االستراتيجي ،وتحديد
األهداف المستقبلية للمنافسين ومعرفة استراتيجياتهم الحالية ،والوعي بافتراضاتهم وقدراتهم ،كما يوفر المعلومات المناسبة
لألشخاص المناسبين ليتمكنوا من اتخاذ الق اررات حول مستقبل المنظمة ويزود المنظمة بالمعلومات التي تحتاجها حول بيئة العمل

لتكون قادرة على توقع التغيرات وتصميم االستراتيجيات المناسبة ،ويعزز ثقافة العمل الجماعي والمشاركة في المعلومات بحيث يتم
تهيئتها للجميع ،باإلضافة إلى أهميته في التخطيط االستراتيجي ،والحفاظ على الوضع التنافسي ،وزيادة قدرة المنظمات على التعلم

الجماعي (الطائي والخفاجي.)234 - 231 :2009 ،

أهداف الذكاء االستراتيجي

للذكاء االستراتيجي أهدافا محددة وهي :إنشاء قاعده متينه يتم االرتكاز عليها للتنبؤات ومعالجة األخطار

القادمة ،وبناء الشراكات الخارجية واختيار المناسب لتالفي الوقوع بشراكات سلبية ،باإلضافة إلى البدء بتحويل األفكار

والمقترحات اإلبداعية لمشاريع ذات قيمة للمنظمة ،وكذلك تهيئة قاعدة معلوما ت للقيادة لتمكنها من استقراء المستقبل ليتم
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بناء الق اررات عليها ،كذلك توفير تنبؤات وتحذيـرات مبكرة بالتهديدات المحيطة بالمنظمات واتخاذ اإلجراءات الوقائية،
تمكيـن المنظمات مـن االستجابة لتغيـرات البيئـة الحاليـة والمستقبلية والتخطيـط والتنبـؤ بالنتائـج بالشـكل الـذي ينعكس

ايجابياً عـن سـمعتها وموقعهـا ،تشكيل القناعات لدى صناع القرار بوجوب الوصول إلى ق اررات وسياسات إبداعية مثلى،

النهوض بمهمة جمع المعلومات وتحليلها عن البيئة الخارجية ،وجعل المنظمات تقيم تحالفات في مجال البحث

والتطويـر ،تقديم األفكار الهادفة الت ـي تحول االبتكارات واالختراعات إلى سلع قابلة للتداول ،تطويـر آراء تنبؤيه بصدد
األحداث المستقبلية واعتماد هذه األحداث كأساس في حل المشكالت ،وتوفيـر معلومات استـراتيجية تمكن المنظمات من

فهم التهديدات التـي تحيط بها حالياً ومستقبلياً( ،راضي ،والمدهون ،وشاهيـن.)40 :2020 ،

أبعاد الذكاء االستراتيجي
أوال :االستشراف:

االستشراف هو الجزء الحيوي في الذكاء االستراتيجي ،نظ ار ألنه يقدم لمتخذي القرار في المنظمات كافة

المؤشرات التي يحتاجونها حول الظروف المستقبلية المحتملة التخاذ القرار السليم ،فاالستشراف يجب ان يبنى على منهج
علمي منظم قائم على تحليل الماضي والحاضر ووضع السيناريوهات المختلفة التي من شأنها التنبيه إلى المشكالت

المحتملة والمساعدة في الحياد عنها ،باإلضافة إلى اقتناص الفرص المتاحة من اجل القرار إما التخلي عن الخطة أو
الفكرة المطروحة والبحث عن البديل أو الحد من الخطر الذي قد يحدث ،ويمكن تعريف االستشراف على انه "قدره على

التفكير باالعتماد على قوى غير مرئية وغير مدركه ،إال أنها تساهم في قراءة المستقبل" ،ويمثل أيضاً ما يمكن إسقاطه
على حالة العالم الراهنة بالتركيز على المستقبل وتمييز ما يمكن تجنبه والتأثير فيه والسيطرة عليه ،وكما يشير إلى بصيرة

الفرد في عواقب األمور ،أو التطلعات للمستقبل عبر رصد العوامل الديناميكية في الوقت الحاضر (الصقور:2017 ،

.)195

وتظهر أهمية هذا العنصر في توظيف الذكاء االستراتيجي لقادة المنظمات في المجاالت األتية :اعتماد التوقع

في إدارة التغيرات البيئية بأسلوب هادئ ومنظم ،ونجاح القادة في اعتماد خطط تقوم بوصف أحداث مستقبلية بديلة،
وكذلك وجود طاقة استقرائية تمكن القائد من وضع استراتيجيات في اتجاه تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة (الكواز

وآخرين ،)١٨٠:٢٠١٢ ،وهذا يقودنا إلى ضرورة توفر عنصر االستشراف لدى قادة المنظمات ألنه يمكنهم من تحديد
معالم مستقبل منظماتهم بناءاً على تجاربهم في الماضي والتنبؤ بكافة القضايا المتعلقة بعمل المنظمة مما يترتب عليه

تفادي المخاطر المحتملة وضمان استم اررية النجاح للمنظمة.
ثانياً :التفكير النظمي:

يساعد هذا النمط من التفكير على استكشاف طبيعة الظواهر المعقدة حيث يمكن اكتساب المعرفة من خالل

استكشاف العالقات والتفاعالت بين عناصر النظام مجتمعة ،وهذه المعرفة مفيدة لحل المشاكل المستقبلية والتعامل مع

المواجهات المتعلقة بنظم أُخرى ،كما أن للتكفير النظمي تأثير على نوعية األداء القيادي لقادة المنظمات والذي بدوره
يؤثر على النتائج التي تحققها ،التفكير النظمي هو "القدرة على دمج العناصر مع بعضها أكثر من فصل ارتباطها إلى
أجزاء ومن ثم تحليلها ،وانه يمثل القدرة على تركيب العناصر المتنوعة لمعرفة كيفية تفاعلها مع بعضها البعض لتحقيق

أهداف المنظمة" ) (Kvedaravicius, Skarzauskiene, Palaima, 2009: 82أو هو "القدرة على دمج العناصر
المختلفة بفرض تحليلها وفهم الكيفية التي تتفاعل بموجبها لتشكيل نظاماً أو صورة واضحة لألشياء التي يتم التعامل
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معها" ،كما أن األشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من التفكير يعتمدون على تبسيط التفاصيل األساسية وربطها بالعوامل
المسببة لها مع تقديم توضيح كامل (( .(Maccoby, 2004: 3العاليمة.)5 :2015 ،

على المنظمات أن تعمل جاهدة لالستفادة من تطوير تفكير النظم لدى موظفيها ألنه سيساعدها في تحقيق

التكامل في جميع أرجاء المنظمة ،مما يعزز األدا ء العام للمنظمة حيث يستطيع التفكير النظمي تحقيق المنافع العديدة

لكل من العمليات والمساهمين والتكنولوجيا والهيكل التنظيمي والمعلومات ،لذلك فإن القادة الذين يمتلكون هذا النوع من

التفكير حتم ًا سيرتقون بمنظماتهم إلى النجاح ،نظ ار الن امتالكهم لتفكير النظم سيجعلهم قادرين على إدراك الترابط بين
أجزاء النظام وعالقتها بالكل مما يساعد على تشخيص األسباب الحقيقية ألي مشكلة تواجههم ،ويجعلهم قادرين على

تحليل كافة العوامل المسببة للمشكلة بما فيها العوامل البيئية الداخلية والخارجية.
ثالثاً :المنظور الرؤيوي:

يعبر المنظور الرؤيوي عن قدرة الفرد على تشكيل صورة لشيء لم يتم اختباره كامال ،بعيدا عن مصطلح التكهن

الذي يشير إلى قدرة الفرد على رؤية التطورات قبل حدوثها ،والذي يرتبط بشيء حصل سابقا وينتظر نتيجته ،وعبر

 Maccobyعن المنظور الرؤيوي بالقدرة على توظيف بعد النظر وتفكير النظم من تصميم أنموذج مثالي للمنظمة ،فهو
بذلك يشير إلى القدرة على بناء المنظمة في صورة نظام اجتماعي قادر على صياغة استراتيجية حقيقية ،ويأتي المعنى

االصطالحي للمنظور الرؤيوي في قاموس ) (Websterأنه القدرة على رؤية األشياء التي ال يمكن رؤيتها إال من خالل
التصوير الذهني واإلدراك ،وكذلك يمكن تعريفه على أنه "الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المنظمة في األجل الطويل"

(العبيدي والسالم.)756 :2012 ،

ويبرز دور المنظور الرئوي كعنصر من عناصر الذكاء االستراتيجي للقيادة الناجحة فيما يأتي :كونها في كل

من (إدارة التغيير ،الثقافة ،اله يكل التنظيمي) محاور تحدد نطاق عمل القادة ،فضال عن كونها أحد محاور القيادة

االستراتيجية ،مواجهة التحديات في إدارة (العمل المعرفي ،ورأس المال الفكري) من قبل قيادة ذات خيال واسع ،والتكيف

مع التحديات المحيطة بالمنظمة ،والرؤى الجديدة تعد مفتاحاً للنجاح في عمليات التغيير االستراتيجي ،ورصد تحركات
الزبائن بين المنظمات المنافسة ومعرفة انطباعاتهم عن منتجاتهم (الكواز وآخرون ،)١٨١:٢٠١٢،ونجاح المنظور
الرؤيوي يكون من خالل صورة شاملة لمستقبل مثالي يصف كل أجزاء المنظمة (القيم ،األنظمة ،العاملون ،القيادة،
الهيكل التنظيمي ) ،(Maccoby et, al, 2004: 4لذلك فإن المنظمات الرائدة هي التي تتبنى رؤية استراتيجية واضحة،

باإلضافة إلى أنها تعمل جاهدة على مشاركة الموظفين بهذه الرؤية وتستمر بتحفيزهم للعمل سوياً نحو تحقيقها بما يحقق

النجاح االستراتيجي للمنظمة.
رابعاً :الشراكة:

الشراكة هي إ قامة عالقات مثمرة داخليا وخارجيا ،على أساس الثقة المتبادلة والفلسفة المشتركة وتقاسم المخاطر

والمكافأة ( ،)Maccoby. et al, 2013: 62وتعرف الشراكة في إقامة التحالفات االستراتيجية مع المنظمات األخرى،
ففي الوقت الذي يميل فيه الذكاء العاطفي إلى تكوين صداقات يميل أصحاب الذكاء االستراتيجي إلى تكوين شراكات و

تحالفات للوصول إلى أهداف مشتركة (آمين ،)187: 2014 ،يعد تحالف المنظمات هو األقرب لمفهوم الشراكة من
االندماج لما فيه من المحافظة لكل منظمة على شخصيتها وكيانها في مقابل االندماج الذي يعمل على صهر شخصية

إحدى المنظمتين.
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يبرز دور الشراكات في النهوض بق اررات القادة في منظماتهم من خالل :أنها تعد أحد آليات التكيف مع
التحديات البيئية وفرصه لتبادل الخبرات والتجارب ،وتوفير مجال العمل التعاوني والمشاركة في المواد النادرة ،وإشباع

حاجات المستفيدين واإلبداع في حل المشكالت والتفوق في األداء ،كذلك تعد أحد االتجاهات للتنظيم المعاصر ،وطريق

لتحويل التنافس إلى تعاون ،وباختصار يمكن القول أن الهدف من العمل بمبدأ الشراكة هو منع النزاعات والحد من

الصراعات وتحسين األداء ،حيث أن كل األطراف تكون على نفس مبدأ المشاركة من خالل تعزيز التعاون بين األطراف
المتعاقدة مع اختالف المصالح (العبيدي والسالم  ،)٧٥٧:٢٠١٢أما المميزات التي بإمكان المنظمات تحقيقها بسبب

إقدامها على إقامة تحالفات استراتيجية وهي :الحصول على تكنولوجيا بهدف تعزيز قدرات التصنيع ،والحصول على

فرص لتوسيع أسواقها ومنتجاتها الخاصة ،والمساه مة في تقليل المخاطر المالية والسياسية ،وتعلم قدرات جديده
)،(Wheelmen & Hunger, 2008:196

هنالك بعض المعايير التي يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار الشركاء إلقامه تحالفات معهم منها :أن يكون

لكل طرف ميزه تنافسيه معينه يستفيد منها الطرف اآلخر ،وان تكون مساهمات الطرفين متوازنة ،وأن يتفق الطرفان على
االستراتيجية العامة التي يجب اتباعها ،وأن يكون توافق بين الطرفين على مستوى اإلدارة العليا ،ووضوح الغرض
االستراتيجي ،ووضوح أهداف كال الطرفين ،والثقة في استخدام الموارد والقدرات لتخمين الهدف العام من التحالف
(الطائي ،والخفاجي  ،) ٢٦٤ :٢٠٠٩لذلك ينبغي ألي منظمة أن تسعى للتطور والنمو بشكل مستمر من خالل إقامة
التحالفات االستراتيجية مع الشركات التي ستضيف قيمة لها وتعزز دورها ،وذلك بهدف تحويل الموارد غير المستغلة

بشكل كافي إلى مراكز جديدة للبرمجية أو الدخول إلى أسواق جديدة بكلفة اقل.
خامساً :التحفيز:

يعرف التحفيز على أنه "القدرة على دفع وحفز األفراد العتناق وتبني األيمان بهدف يجمعهم من منطلق الرؤى

التي ينبغي أن تكون موضع تنفيذ" ،وهذا يتطلب المعرفة لكيفية تحريك دافعية الناس ،حيث أن القدرة على تحفيز
العاملين يعني الفعل الذي يدف ع الموظف إلى تبني وجهة نظر مالئمة بإنجاز العمل المكلف به بشكل متقن (أمين،

 ،) 187 :2014ولالرتقاء بفاعلية هذا العنصر تبرز ضرورة تقديم الحوافز للعاملين بوصفها مثيرات تدفعهم للعمل
واالجتهاد من اجل هدف يجمعهم ويوجه سلوكهم ،ويغرس فيهم الشعور بالمسؤولية ،وهنا يبرز الدور الذي يمارسه الذكاء
االستراتيجي من خالل عناصر التحفيز في ترسيخ السمات القيادية والنهوض بالقيادة العليا من جهة ،واالرتقاء بأداء

العاملين من جهة أخرى (الكواز وآخرون ،)١٨٢:٢٠١٢ ،والقائد الذكي يجب أن يعمل على إشباع حاجات العاملين دون
أن يؤثر ذلك على ق ارراته ).(Maccoby et al, 2004:5

ويعتبر التحفيز على العمل من األمور الهامه في إدارة األفراد ،لما له من تأثير على سلوكهم ودفعهم إلى
التصرف بشكل ينعكس على الكفاءة في العمل ،وللتحفيز ثالث محددات رئيسيه هي :الظروف المادية ،وحاجات الفرد،

والظروف االجتماعية للعمل ،كما يعتبر التحفيز حصيلة تفاعل مجموعه من العوامل الذاتية التي تتجلى بالفرد ذاته،

وعوامل خارجيه تحدد السلوك لمدى زمني معين ،ويتميز التحفيز بالتغير والتطور المستمرين ،باإلضافة إلى انه يختلف

بين فرد وأخر ،ومن مستوى إدارة آلخر ،ومن وقت إلى أخر (أمين ،)2014 ،وعليه يلعب التحفيز دو اًر هاماً في نجاح
المنظمات نظ اًر الن الموارد البشرية هي المكون األساسي ألي منظمه ،ودونهم ال تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها،
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وبالتالي فإن التحفيز مهمه أساسية لتوحيد جهود العاملين في المنظمات وجعل دوافعهم ورغباتهم الشخصية تتوافق مع
األهداف الرئيسية للمنظمات بما يضمن تحقيق اعلى درجات النجاح والتميز.
مفهوم النجاح االستراتيجي

إن مفهوم النجاح االستراتيجي لم يظهر بصورة اغتباطيه أو ترف فكري ،بل ولد من ارض الواقع ،في ظل بيئة

سريعة التغيير مع ندرة الموارد والتطورات التكنولوجية واألزمات العالمية التي عصفت بالمنظمات ،مم دعا إلى تبني
مفهوم أوسع من "الكفاءة والفاعلية أو النجاح التنظيمي إلى مفهوم يتبنى إبعاد بعيدة المدى للنجاح والحذر ألي طارئ قد

يهوي بالمنظمة إلى الفشل االستراتيجي ،والى تبني مقاييس تستند عليها لمواجهة التهديدات الخارجية وتكون لها عونا في

تسلق سلم النجاح االستراتيجي كي يضمن لها من خطورة االنزالق إلى الهاوية (الطعان.)2013 ،

تم تعربف النجاح االستراتيجي على انه "اإلبداع في كيفية تنفيذ االستراتيجيات الجيدة من قبل المنظمة والسعي

المتواصل للوصول إلى اقصى درجات رضا الزبون الذي يعد الهدف األسمى للمنظمات وتطلعاتها بعيدة األمد" (عبد،
والجنابي ،وحبش ،) 316 :2017 ،وكذلك "قدرة المنظمات على صياغة استراتيجية واضحة ومحددة ومدروسة وفق
المستويات التنظيمية ،لتوافق قيم المنظمة وثقافتها ورؤيتها ورسالتها ،مقابل إبعادها المتمثلة بإضافة القيمة وتحقيق رضا

الزبون ووالئ ه ،وكسب الميزة التنافسية المستدامة ،تحت وطئه البيئة التنافسية المعقدة والمتغيرة ،لتحقق المنظمة البقاء
والتكيف والنمو تحت مظلة تحقيق األهداف" (الكمري ،وسعود ،)190 :2018 ،وهو "قدرة المنظمة على صياغة
استراتيجية واضحة ومحددة وقابلة للتغيير حسب متطلبات البيئة المحيطة وتنفيذها بفاعلية في ظل وجود قيادة ابتكارية
وثقافة تحفيزية وإبداع لدى العاملين مما يؤدي إلى رضا العمالء ،ويضمن لها البقاء والنمو واالستمرار والتميز على

المنظمات المنافسة" (مزهر.)29 :2020 ،

وعليه فإن جذور مفهوم النجاح االستراتيجي ممتدة عبر المراحل الزمنية ،وهو كذلك من المصطلحات الديناميكية

الدائمة الحركة والحيوية وال يتوقف عند نتيجة معينه بل يأخذ صفة االستدامة ،ومع مرور الوقت وتطور أدبيات الفكر

اإلداري االستراتيجي لم يعد التركيز على عنصري الكفاءة والفاعلية لوحده يكفي للحكم على النجاح االستراتيجي للمنظمة،
أصبحت النظرة الحديثة تأخذ في االعتبار العديد من المؤشرات للحكم على النجاح االستراتيجي في ظل التغيرات البيئية

المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتالحقة ،وأصبحت المنظمات مضطرة للتركيز على مؤشري التكييف والنمو اللذان
يؤديان إلى البقاء في ظل هذه الظروف ،وعل ى المديرين فهم وتحقيق األهداف آخذين بعين االعتبار بيئة العمل

واستشرف المستقبل والتعامل معه بنظره طويله األمد والتركيز على رأس المال المادي والفكري وتطوير العاملين وكسب
رضاهم من اجل الوصول إلى الهدف النهائي النجاح االستراتيجي.

أهمية النجاح االستراتيجي

يعد النجاح االستراتيجي للمنظمات مؤش ار هاماً ألداء العاملين وقدرتهم اإلبداعية في إحداث التوافق بين الموارد

الداخلية في المنظمة وبيئتها الخارجية ،وذلك لتحديد زبائن المنظمة وإشباع رغباتهم وتلبية احتياجاتهم ،وبالتالي يمكن

القول أن النجاح االستراتيجي مهم ألسباب كثيرة أولها أنه بمثابة المؤشر على قدرة المنظمات على استخدام مدخالتها من
موارد بشرية ومالية ومادية ومعلوماتية بطريقة سليمه ،وتؤدي إلى مخرجات تلبي حاجات ورغبات الزبائن ،يليها أن

النجاح االستراتيجي للمنظمات وسيلة لمواجهة المنافسة الشديدة في بيئة األعمال ،وكذلك مستوى نجاح المنظمات يدل

على قدرتها الفعلية في التكييف مع الواقع العملي الجديد الذي فرض أنماطا جديدة في سوق العمل وينعكس على أداء
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المنظمات وعملياتها اإلنتاجية ،باإلضافة إلى اعتباره مؤش ار على مدى التزام المنظمات بمبادئ أنظمة إدارة الجودة ،وهذا
االلتزام قد يؤدي إلى انتقال المنظمة من منظمة محليه إلى منظمة إقليمية أو عالمية ،وبالتالي دخول األسواق العالمية
واتساع بيئتها التسويقية (مزهر.)29 :2020 ،

أبعاد النجاح االستراتيجي
واالستجابة

أوالً :التكي
ال تعمل المنظمات بمعزل عن البيئة المحيطة بها ،فمنها تحصل على المدخالت واليها ستعيد المخرجات ،وفي
البيئة ما يمكن أن يشكل تهديد لها أو إفراز مشكالت تعرقل سير تقدمها ،أو تقدم فرص ثمينة إذا ما تم اقتناصها

سيمكنها من تحقق أهدافها وتتفوق في أدائها ،لذلك تعتبر دراسة وتحليل الوضع القائم للمنظمة في البيئة المحيطة بها وما
يمكن أ ن تتعرض له في المستقبل من ضروريات التخطيط االستراتيجي لتحقيق النجاح االستراتيجي ،لذا ال بد من جمع
اكبر قدر ممكن من المعلومات عن البيئة وتحليلها من اجل تحديد موقفها واختيار االستراتيجية المناسبة التي تتالءم مع
التغيرات المحيطة بها ،والهدف من التحليل هو تكوي ن رؤيه واضحه عن وضع المنظمة ،والعوامل التي تؤثر عليها على

المدى القصير والمتوسط ،وعلى االستراتيجية التي تسمح لها بالتكيف والتغير بشكل مرن ومتوازن ،مما يمكن المنظمة
من االستجابة لها فو ار (الالفي ،والخشمان.)57-56 :2020 ،

يمكن تحديد مفهﻮم التكيف واالستجابة بأنه "قدرة المنظمة على التنبؤ بالمشكالت الداخلية والخارجية التي

ستواجهها في المستقبل وإيجاد السبﻞ الﻜفيلة بالسيطرة عليها قدر االمﻜان" .يعني ذلك أن المنظمة تواجه في حياتها
العديد مﻦ المواقف التي تستدعي اتخاذ القﺮارات الالزمة لخلق التوازن المطلوب وتحقيق االستقﺮار واالستمﺮار وينبغي
على هذا االساس اعتماد اسلوب التنبؤ لما قد تواجهه مﻦ تغيير بيئي ،فالتﻜيﻒ هﻮ خطوة مهمة مﻦ اجﻞ احتواء التغيرات

الحاصلة في البيئة ،والحرص على إيجاد آفاق جديدة خالل التفاعل اإليجابي مع المتغيرات واقتناص الفرص ،كما أنه
يتمثل بالقدرة على إعادة ت شكيل النشاطات بسرعة لتلبية االحتياجات المتغيرة في البيئة الداخلية والخارجية ،أي وجود

بدائل جديدة ومالئمة من اجل الحفاظ على نجاح طويل األمد وخلق توازن بين االستراتيجية والتغيير ،وبالتالي إعادة
تشكيل الموارد حسب متطلبات الموقف ،وبالتالي فهي تجسد العالقة بين المنظمة وبيئتها( ،الزعبي،)143 :2019 ،
ومعظم هذه التغييرات الداخلية والخارجية تتطلب استجابة من المنظمة كي تبقى منتجة ومنافسة ،وعليه فإن المنظمات

الناجحة هي القادرة على التكيف واالنفتاح الفكري مع أدوار البيئة المتغيرة ،والفرص التي تتيحها والتهديدات التي تفرزها
تلك األدوار وبما يضيف لها قيمه عالية تجعلها قادره على االستجابة بسرعه للتغيرات البيئية بغرض البقاء واالستم اررية.

ثانياً :النمو

يعتبر النمو ظاهرة طبيعية وعملية معقدة ومهمة تخلق دافعاً القتناص الفرص ،وتوفر محفزات وقدرات على
مجابهة التهديدات والتحديات المحيطة بها والتكيف معها ،مما أدى إلى أن يكون النمو من أحد العمليات المرغوبة،
ويجعل المنظمات يستخدمونها مؤش ار لقياس مدى إمكانياتها وقدرتها على االستمرار في الناشطات التي تزاولها ،وهذا
يتطلب الدعم المتواصل من قيادة إدارية ناجحة للمنظمة مع تظافر جهود أعضائها بالمواصلة والمشاركة الجادة في

تحقيق األهداف المنظمية القصيرة والطويلة األجل ،وهذا يتحقق بشعورهم بأن النمو سيتيح لهم فرص جديدة لسد
حاجاتهم ،مما يزيد من ضرورة االهتمام بمواقفهم واتجاهاتهم إزاء السعي الذي يقود إلى نمو أنشطة المنظمة والتنويع في

منتجاتها وخدماتها ،والحرص بان يكون النمو باتجاه األهداف التي يطمع لها أصحاب المصالح والتي ألجلها وجدت
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المنظمة ومن ثم تحقيق نجاح استراتيجي في جميع أنشطتها ،ويعد النمو من األسباب التي تجعل المنظمة قادرة على
الحصول على موقع متقدم في مجال العمل الذي تعمل فيه من خالل الزيادة في حجمها وحجم العمليات والستثمارات

وحجم العوائد المتحققة ،أن النمو عبارة عن ذلك التغير في حجم المنظمة في حين أن التطور عبارة عن التغير في خالل

عمر المنظمة ،وقد جرى وصف النمو على انه المرحلة التي تقوم من خاللها المنظمة بتطوير المهارات والمعارف القيمة

التي تج علها تكتسب موارد إضافية ،ويسمح لها زياده قيمتها وتطوير ميزتها التنافسية ،وتشعرها أن لديها موارد زائده
تجعلها تنمو سريعا ،ومع مرور الوقت سوف تقوم بالتغيير وتصبح منظمة مختلفة تماماً عما كانت عليه مع بداية النمو

(العزاوي.)146 ،2008 ،

على المنظمات أن تنمو سريعاً لمجاراة التغييرات التي تحدث حولها وينبغي أن تعدل المنظمات نفسها ليس من
وقت إلى أخر فقط ولكن طوال الوقت أيضا ،وينبغي أن توازن المنظمات في الوقت الحاضر نفسها لألبداع والتغيير ليس
فقط من اجل االزدهار ولكن من اجل البقاء أيضا ) ،(Daft, 2001:352وهذا يتطلب الدعم المتواصل من قبل القيادات
على مختلف مستوياتها وتواصل الجهود من قبل الجميع لتحقيق األهداف ،وهذا يتحقق من شعورهم بان النمو سيتيح
فرصه جديده لسد حاجاتهم وبما يزيد عن ضرورة االهتمام لمواقفهم إزاء السعي الذي يقود إلى نمو أنشطة المنظمة

والتنويع في منتجاتها وخدماتها مع الحرص على ان يكون النمو باالتجاه الصحيح.
ثالثاً :ابتكارات مستمرة

العقلية وتسخيرها
يعتبر االبتكار من المفاهيم المهمة ،ومن المفاهيم التي تعرف االبتكار ،بأنه "توجيه القدرات
ّ
في إيجاد فكرة جديدة" ،أو يمكن تعريفه بأنه "إيجاد شيء جديد لم يسبق استحداثه من قبل" ،وإننا اليوم نعيش في هذا
العالم الواسع الذي يغص باالبتكارات ،ويظهر االبتكار في جميع جوانب حياة اإلنسان المعنوية والمادية واالقتصادية

والنفسية والفكرية ،كما أنه أصبح ظاهرة في حل المشكالت بأساليب وطرق غير مألوفة ،ولذلك أصبح مفهوم االبتكار
أساسا للتطور والتقدم ،لذلك نالحظ أن الدول المتقدمة
فضال عن كونه
ثقافة وأسلوب حياة
ً
ً
إنجازا ،وأصبح ثروة مستدامة و ً
تركز على االبتكار في منظومتها وعبر رؤيتها وخططها االستراتيجية ،وتركز في سياستها على بناء اقتصاد تنافسي
ومستدام قائم على المعرفة واالبتكار ،واليوم في عالم األعمال بات طريق االبتكار والتطوير والتحسين المستمر والتجديد

ضرورة وجودية وحتمية تساهم في حياة الجهة وبقائها ونجاحها ،حيث تركز المنظمات اليوم على االبتكار اإلداري
واالبتكار التكنولوجي لتحقيق الميزة التنافسية (إبراهيم.)2017 ،

اليوم وفي البيئة سريعة التغير ،أصبحت االبتكارات المستمرة أم ار جوهرياً من أجل البقاء ،فالمنظمة التي ال

تمتلك القدرة على االبتكارات المستمرة في مجال عملها ستواجه – بالتأكيد – تحديات كبيرة وصعبة ،وذلك ألن منافسيها

يقومون باالبتكار المستمرة لمنتجاتهم وخدماتهم وعملياتهم .لهذا فإن واالبتكار المستمر من أولويات اهتمام المنظمات في
جميع المجاالت من أجل البقاء ) .(Hit, et al, 2001: 544وهذا يتطلب من المنظمة التعلم الكفؤ واإلبداع المستمر
وتعبئه القدرات اإلبداعية لدى الموظفين وتوفير العوامل التي تساعد على تحقيق اإلبداع واالبتكار مثل حريه التفكير

اإل بداعي وإعطاء الفرص وتشكيل فريق العمل وغيرها من اجل تقديم منتج أو خدمه جديده تتجاوز حاجات وتوقعات
متلقي الخدمة بشكل مستمر (إبراهيم ،)215 :2017 ،تحرص المنظمات الناجحة على ممارسة االبتكارات المستمرة

وطرح المبادرات الجديدة مبك اًر من اجل التفوق على المنافسين (العزاوي ،)24 :2008 ،وبناء عليه يجب تشجيع

الموظفين على تقديم االقتراحات البناءة ،ونشر ثقافة االبتكار واإلبداع ،وتشجيع الموظفين وتوعيتهم بكيفية توليد األفكار،
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إضافة إلى عقد جلسات عصف ذهني لمعالجة موضوع معين ،وأخذ األفكار واالقتراحات المقدمة من المتعاملين والشركاء
والموردين والمجتمع المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم ،والهتمام بالمبدعين والمبتكرين والحرص على تطبيق اقتراحاتهم

وابتكاراتهم ،وتشكيل الفرق لدراسة المراجع المتوفرة عالمياً في مجال إدارة اإلبداع الهادفة إلى استخدامها في تنظيم وإدارة

االبتكار واإلبداع في المؤسسات كوسيلة للتطوير والتحديث.
رابعاً :تحمل المخاطرة

أدى التطور في مختلف المجاالت إلى الحاجة إلى السرعة في اتخاذ الق اررات مما أدى إلى ظهور حاجة ملحة

لمعرفة نتائج أي قرار قبل اإلقدام عليه ،والذي دفع العديد من الباحثين إلى البحث عن االستراتيجيات المثلى في ظروف
الشك وعدم اليقين ،حيث أن صانع القرار يواجه في العديد من الحاالت صعوبة في جمع المعلومات الكاملة عن المشكلة

المطروحة ويخضع ق ارره لضغوط وعوامل خارجة عن إرادته ويتطلب منه ذلك الوصول للقرار األمثل ضمن مجموعة من
القيود والشروط المفروضة ،عدم اليقين هو حالة من عدم المعرفة المحدودة للظروف الحالية أو النتائج المستقبلية ،وهو

مكون رئيسي من المخاطر ،الذي ينطوي على االحتمال وعدد من العواقب السلبية ،للحد من المخاطر التي قد تؤدى
اليها ق ارراتهم من نتائج غير مرغوب فيها ،يجب تطوير المهارات والقدرة الالزمة للحد من هذه الشكوك ،عدم اليقين

والمخاطر ينطوي أيضا على التخفيف أو حتى إزالة األشياء التي تحول دون اتخاذ ق اررات فعالة ،وعادة األشياء التي هي
على وشك الحدوث هي أسهل للتقدير من تلك التي ستأتي بعيده في المستقبل .النهج للتعامل مع حالة عدم اليقين هو

تأجيل الق اررات حتى تصبح البيانات أكثر سهولة للوصول اليها وموثوق بها ،وبطبيعة الحال ،تأخير بعض الق اررات

يحتوي أيضا على مخاطر ،خصوصا عندما تكون العواقب السلبية المحتملة من االنتظار كبيرة .وينبغي على المديرين
معالجة عدم اليقين في عملية صنع القرار باالعتماد على تحديد وقياس وتحليل العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج.

وهذا يتيح لهم تحديد المخاطر المحتملة وتأثيرها المحتمل (جابر.)2016 ،

اذَا فالمخاطرة هي حالة يتم اتخاذ القرار في ظلها ،وهي تتسم بوضوح الهدف وعدم اكتمال المعلومات الالزمة
التخاذ القرار ،األمر الذي يجعل متخذ القرار يعتمد على االحتماالت في عملية اتخاذ القرار ،وتكون المعلومات المتاحة

في هذه الحالة قد تولدت من خبرة سابقة وتراكم معرفة في جوانب معينة ،أو يكون هنالك معطيات تاريخية تساعد في
تحديد االحتماالت للنجاح أو الفشل ،وهنا يتم االعتماد على االحتماالت الموضوعية واألحكام الشخصية ،وإن الق اررات

تحتاج إلى االستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى المديرين في اإلدارات المختلفة (جابر ،)2016 ،ويفضل تجنب
المخاطرة في الق اررات المصيرية التي يؤدي الفشل فيها إلى انهيار المنظمة ،باإلضافة إلى ضرورة االعتماد على

المخاطرة المحسوبة جيداً ووجود معايير التخاذ القرار في ظل هذه الظروف.
الدراسات السابقة

هدفت دراسة (الالفي ،والخشمان ) 2020 ،إلى التعرف أثر تطبيق نظم عمل األداء العالي في تحقيق النجاح

االستراتيجي في الجامعات الخاصة األردنية ،تم اعتماد األسلوب الوصفي التحليلي ،تكون مجتمع الدراسة من اإلداريين

العاملين في الجامعات الخاصة األردنية ،تم أخذ عينة عشوائية مكونة من ( )105إداري ًا من خمسة جامعات خاصة،
توصلـت الد ارسـة إلى مجموعة من النتائـج أهمها :هناك مستوى مرتفع في تطبيق نظم عمل األداء العالي مستوى مرتفع

تحقيق النجاح االستراتيجي من وجهة نظر المبحوثين ،ووجود اثر ذو داللة إحصائية لتطبيق نظم عمل األداء العالي في
تحقيق النجاح االستراتيجي في الجامعات الخاصة األردنية.
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هدفـت دراسة (راضي ،والمدهون ،وشاهيـن )2020 ،إلـى معـرفة مسـتوى تطبيـق شـركة (فيوجـن) لخدمـات
اإلنتـرنت وأنظمـة االتصـاالت فـي مدينـة غـزة بفلس طيـن لمفهـوم الـذكاء االستـراتيجي ،والتعـرف علـى أثـر الذكاء
االستـراتيجـي في تحول الشركة إلى منظمة رقمية ،وتحديد مدى االختالفات في استجابات المبحوثيـن فيما يتعلق بآرائهـم

حـول الـذكاء االست ـراتيجي ،تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي ،كان مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع العامليــن فـي الشـركة

والبالـغ عددهـم ( ) 40موظف ،وتـم اختيـار عينـة الد ارسـة باسـتخدام أسـلوب المسـح الشـامل ،وقد توصلت الدراسة إلى
مجموعه من النتائج أهمها أن مستوى تطبيق الشركة لمفهوم الذكاء االستـراتيجـي كان بمستوى جيد ،يوجـد أثـر لـ

(االس تشراف ،والتفكيـر المنظم) فـي تحـول الشـركة إلـى منظمـة رقميـة ،بينمـا ال يوجـد أثــر لـ (الرؤيـة المستقبلية ،التحفيــز،
وإدارة المعرفة( فـي تحـول الشـركة إلـى منظمـة رقميـة ،وال يوجد فـروق فـي اسـتجابات المبحوثيــن فيمـا يتعلـق بآرائهـم حـول

الـذكاء االستراتيجي وأثـره فـي تحـول الشـركة إلـى منظمـة رقميـة تعـزى للمتغي ـرات الديموغرافية.

هدفت دراسة ( )Ahmadi, & Baei, & Hosseini-Amiri, & Moarefi, & Sweis, 2020إلـى اختبار
العالقة بين الذكاء االستراتيجي لدى المديرين والتطوير التنظيمي وكذلك العالقة بين الذكاء االستراتيجي لدى المديرين

وريادة األعمال في حكومات البلدان النامية ،دراسة وصفية استنتاجية ،اشتمل مجتمع البحث على ( )480موظف من
حكومات البلدان النامية ،والعينة المبحوثة هي عينة طبقية من الموظفين وعددهم ( )199موظف ،توصلـت الد ارسـة
مجموعة مـن النتائـج أهـمها :وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي في التطوير
التنظيمي ،وهناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية لمتغيرات الذكاء في التوجه الريادي ،وأن الخصائص الديموغرافية

ليس لها أي تأثير على العالقة بين المتغيرات باستثناء الجنس فقط.

هدفت دراسة ( )Sadq,& Khorsheed, & Mohammed, & Othman, 2020إلى بحث أثر القيادة

اإلدارية على إنجاز استراتيجيات نجاح األعمال من وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية الفرنسية في
مدينة كردستان العراق أربيل ،وإعطاء تفسير حول متغيرات الدراسة والقيادة اإلدارية واستراتيجيات نجاح األعمال ،وقـد تـم

اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي ،وكان مـن أهـم النتائـج التـي توصلـت إليهـا الد ارسـة أن هناك عالقة ارتباط إيجابي بين

القيادة اإلدارية واستراتيجيات نجاح األعمال ،ووجود آثر إيجابي إحصائي كبير للقيادة اإلدارية على نجاح استراتيجيات

األعمال.

هدفت دراسة ) (Chankoson, Thitinan, 2019إلى دراسة العوامل السببية متعددة المستويات التي تؤثر

على النجاح االستراتيجي لشركات التصدير التايالندية ،دراسة وصفية تطبيقية ،اشتمل مجتمع الدراسة على الموظفين

ورجال األعمال في  384شركة من شركات الت صدير التايالندية ،وكانت العينة المبحوثة عينة عشوائية مكونة من
موظفا ورجل أعمال في ( )384شركة شركات التصدير التايالندية بمعدل ( )3مشاركين من كل شركة،
()1152
ً
توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :رأي المستجيبين حول توافر النجاح االستراتيجي في أعمال التصدير

التايالندية كانت على مستوى عال ،وكذلك االعتمادية والميزة التنافسية واإلدارة التنظيمية الحديثة والتسويق ورأس المال
أيضا على مستوى ٍ
عال ،ووجد أن التسويق واالعتماد ورأس المال الفكري لها عالقة سببية إيجابية مع
الفكري كانت ً

النجاح االستراتيجي ألعمال التصدير التايالندية.

هدفت دراسة (عمران ،وأبو نجيم ) ٢٠١٩ ،بعنوان "دور اليقظة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي

دراسة ميدانيه في " .الدراسة إلي معرفه دور يمكن أن تلعبه اليقظة االستراتيجية في تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل
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إيجاد العالقة بينهما من وجهة نظر القيادات اإلدارية في شركة ليبيانا للهاتف المحمول سبها ،دراسة وضعية ومسح
ميداني ،تألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الشركة وعددهم ( )١٠٦موظف وكانت عينه الدراسة مكونه من

جميع القيادات في الشركة وعددهم ( )٢٥مدير ،توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها :وجود عالقه إيجابيه
دالله إحصائية بين اليقظة االستراتيجية والنجاح االستراتيجي ،وكان بعد اليقظة البيئية اكثر أبعاد اليقظة عالقه بأبعاد

النجاح االستراتيجي ،باإلضافة إلى أن الفكر االستراتيجي ما يزال محدود الشركة المبحوثة.

هدفت دراسة (الصقور )2017 ،إلى قياس أبعاد الذكاء االستراتيجي لدى عينة من مديري الشركات الخاصة

المتوسطة وأثرها على القدرة التنافسية ،تكون مجتمع الدراسة من اإلداريون من مديري األقسام والشعب العاملين في
المنظمات المتوسطة ً،قام الباحث باختيار عينة عشوائية ميسرة بحجم ( )180مفرده من المنظمات الواقعة في محافظتي
دمشق وريفها .توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها وجود أثر إيجابي ألبعاد الذكاء االستراتيجي على القدرات

التنافسية ،وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية تعزى إلى الجنس والعمر ،وأن أبعاد الذكاء االستراتيجي تتوفر بنسبة
عالية لدى المديرين في المن ظمات المبحوثة ،كذلك تبين أن للدافعية والرؤية المستقبلية األثر األكبر في أبعاد الذكاء

االستراتيجي ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية تعزى إلى المستوى التعليمي والمركز الوظيفي.
ما يميز الدراسة الحالية عا الدراسات السابقة

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها األسلوب الوصفي التحليلي ،واستخدام االستبانة

كأداة رئيسية لجمع المعلومات ،وفي الفئة المستهدفة من حيث اختيار عينه تستهدف أصحاب الوظائف اإلدارة واإلشراقية،

باإلضافة إلى أنها اتفقت مع بعض الدراسات السابقة في بعض متغيرات الدراسة وأبعادها الفردية ،ومع ذلك تمتاز هذه
الدراسة بأنها (وعلى حد علم الباحث) من الدراسات النادرة التي تناولت تلك األبعاد مجتمعة (النجاح االستراتيجي والذكاء

االستراتيجي) معاً ،وهو ما يكسبها إضافة معرفية كمادة علمية مفيدة تقوم بإثراء المخزون المعرفي اإلداري ،وتساعد
كمرجع لدراسة متغيرات أخرى لها عالقة بهذا المجال .أما من حيث مجتمع الدراسة وعينتها فقد ركزت الدراسات السابقة
على المنظمات الصناعية والمهنية وبعضها على المؤسسة الخدمية ،بينما ركزت هذه الدراسة على مؤسسة وطنية أمنية

تعنى بإدارة األزمات والكوارث بمختلف أنواعها تقدم خدمات لشريحة كبيرة من المؤسسات الوطنية في القطاع العام
والخاص.
منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من حيث وصف متغيرات الدراسة والخصائص الديموغرافية ألفراد

العينة المستجيبة ودراسة شاملة لألدبيات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من خالل االطالع على األدب النظري من الكتب

والمقاالت ذات العالقة والدراسات السابقة التي تطرقت إلى هذا الموضوع ،ودراسة ميدانية تتمثل في جمع المعلومات
والبيانات للوقوف على حقيقة واقع متغيرات الدراسة واتجاهات الموظفين في المركز نحو هذه المتغيرات ،واستخدام
األدوات اإلحصائية في معالجة البيانات وتحليلها.
مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلشرافية والرقابية من رئيس قسم فأعلى وعددهم

اإلجمالي ( )117موظف ًا ،حيث تم استخدام طريقة المسح الشامل ،والموضحة في الجدول رقم (.)1
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الجدول رقم ( )1عينة الدراسة في المركز الوطني لألما وإدارة األزمات
الرقم

المسمى الوظيفي

العدد

1

نائب رئيس المركز

1

2

مدير مديرية

4

3

مدير وحدة

5

4

رئيس قسم

15

5

مستشار

8

6

ممثل و ازرة منهم ( 2مدير مديرية 6 ،رئيس قسم)

21

7

عضو منتدى وطني منهم ( 7مدير مديرية 11 ،مستشار 9 ،رئيس قسم)

63

المجموع

117

قام الباحث بتوزيع ( )117استبانة ،وتم استرداد ( )112استبانة )11( ،استبانة منها غير صالحة للتحليل ليصل مجموع

االستبانات الصالحة ألغراض التحليل ( )101استبانة بنسبة ( )%86.3من االستبانات الموزعة.

طرق جمع البيانات :تم جمع المعلومات باالعتماد على مصدرين هما:

أوالً :المصادر الثانوية :وتتمثل في أدبيات اإلدارة المتعلقة بالمواضيع المبحوثة من خالل االستعانة بالمراجع العلمية والبحوث
والدراسات المنشورة في المجالت والدوريات المتخصصة باإلضافة إلى المقاالت واألبحاث المنشورة على مواقع الشبكة العنكبوتية
األنترنت.
ثانياً :المصادر األولية :وتتمثل في المعلومات والبيانات التي تم جمعها من الموظفين من خالل استبانة صممت لهذا الغرض ،وتم
تحكيمها من المتخصصين وتحليلها ومعالجة تلك البيانات.

أداة الدراسة

تم تطوير استبانة خصيصاً لهذا الغرض بعد االطالع على العديد من الدراسات ذات الصلة ،وذلك بناء على فرضيات

الدراسة ومتغيراتها ،وتكونت االستبانة من جزئين :الجزء األول األسئلة المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية ،والمتمثلة بـ(النوع

االجتماعي ،الفئـة لعم ـرية ،المستوى التعليمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة) ،الجزء الثاني :يتعلق بفقرات المتغير المستقل
الذكاء االستراتيجي وفقرات المتغير التابع النجاح االستراتيجي ،وقد تكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )42فقرة مقسمة إلى
( )22فقرة لقياس الذكاء االستراتيجي ،و( )20فقرة لقياس النجاح االستراتيجي ،والجدول رقم ( )2يبين توزيع فقرات االستبانة.
الجدول رقم ( :)2توزيع متغيرات االستبانة على الفقرات
المتغير

متغيرات الدراسة
الذكاء االستراتيجي

22-1

22

االستشراف

5-1

5

المنظور الرؤيوي

9-6

4

13-10

4

التحفيز

17-14

4

التفكير النظمي

22-18

5

النجاح االستراتيجي

42-23

20

التكيف واالستجابة

27-23

5

النمو

32-28

5

االبتكارات المستمرة

38-33

6

تحمل المخاطرة

42-39

4

مستقل

الفقرات

عدد الفقرات

الشراكة

تابع
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صدق وثبات أداة الدراسة
صدق األداة :للتحقق من صحة أسئلة االستبانة المستخدمة في الدراسة ،تم عرضها على مجموعة من المحكمين

األكاديميين المتخصصين في هذا المجال ممن يعملون بالجامعات األردنية وعددهم ( ،)16وذلك للتأكد من دقة الفقرات
وصحتها ولتكون االستبانة أكثر فهماً ووضوحاً وبما يزيد من متانة هذه االستبانة ورصانتها العلمية.

ثبات أداة الدراسة :يقصد بالثبات مدى التوافق واالتساق في نتائج االستبانة ،واالستقرار في النتائج عبر الزمن ،فاالختبار
الثابت يعطي النتائج نفسها إذا طبق على المجموعة نفسها من األفراد مرة ،لقد تم التأكد من مدى ثبات األداة المستخدمة

من خالل احتساب قيمة معامل االتساق ( )Cronbach Alphaحيث تكون النتيجة مقبولة إحصائي ًا إذا كانت قيمتها

أكبر من ( ،)0.60وكلما اقتربت القيمة من واحد ( )1أي  ،%100دل هذا على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة،
( ،)Sekaran & Bougie, 2010,325والجدول رقم ( )3يبين نتائج معامالت الثبات لتقدير ثبات أداة الدراسة بأبعادها

المختلفة.
جدول رقم ( )3نتائج معامالت الثبات لتقدير ثبات أداة الدراسة بأبعادها المختلفة
البعد

عدد الفقرات

بعد الذكاء االستراتيجي

22

معامل الثبات Cronbach Alpha
0,861

بعد االستشراف

5

0,882

بعد المنظور الرؤيوي

4

0,884

بعد الشراكة

4

0,884

بعد التحفيز

4

0,882

بعد التفكير النظمي

5

0,882

بعد النجاح االستراتيجي

20

0,858

بعد التكيف واالستجابة

5

0,880

بعد النمو

5

0,879

بعد االبتكارات المستمرة

6

0,878

بعد تحمل المخاطرة

4

0,884

جميع األبعاد

55

0,933

تشير البيانات الواردة في الجدول رقم ( )3أن معامالت الثبات لمقياس الدراسة تراوحت ما بين ( )0,858و

( ،)0,884وأن نتيجة معامل الثبات للعينة النهائية كانت ( ،) %93.3وهي معامالت ثبات مقبولة إحصائيا ،وتدل على
موثوقية عالية ألداة الدراسة مما شجع على اعتمادها بصورتها النهائية وتوزيعها على عينة الدراسة.
اختبار التوزيع الطبيعي

تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات التي تم جمعها باستخدام اختبار ( )Kolmogorov-Smirnovالختبار فيما إذا

كانت البيانات المستخدمة في التحليل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم (.)4
الجدول رقم ( )4اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات باالعتماد على القيمة االحتمالية ()Sig.

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Sig.
0,101
0,054

المجال
بعد الذكاء االستراتيجي
بعد االستشراف

0,053
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بعد المنظور الرؤيوي

0,052

0,163

بعد الشراكة

0,051

0,143

بعد التحفيز

0,065

0,086

بعد التفكير النظمي

0,073

0,096

بعد النجاح االستراتيجي

0,079

0,094

بعد التكيف واالستجابة

0,053

0,113

بعد النمو

0,051

0,119

بعد االبتكارات المستمرة

0,078

0,159

بعد تحمل المخاطرة

0,089

0,137

الكلي

0,055

0,097

يالحظ من خالل الجدول ( )4بأن القيمة االحتمالية ( )Sig.لكافة فقرات االستبانة هي أكبر من مستوى المعنوية
( ،)0.05وهذا يعني أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
اختبار مالئمة أنموذج الدراسة

إن الوسائل األقرب مالئمة لتحديد أثر وسائل اإلحصاء البارامتري (المعلمي) ،Statistics Parametric

ويستلزم استخدام تشخيص االرتباطات المتداخلة ( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة ،حيث أن الوضع

المثالي في االنحدار المتعدد أن ترتبط المتغيرات المستقلة بشكل قوي مع المتغير التابع وفي نفس الوقت ال ترتبط مع

بعضها البعض ،فإذا كان هنالك ارتباط قوي بين المتغيرات المستقلة ،عندها تقل قيمة ) ،(Rوالسبب أن المتغيرات
المستقلة تتشارك في نفس تباين المت غير التابع ،وصعوبة تحديد األهمية النسبية لكل متغير مستقل ،وللتأكد من توافر هذا

الشرط ،تم استخراج (معامل تضخم التباين  )VIFو(التباين المسموح به  )Toleranceوبعد إجراء المعالجة اإلحصائية،

يشير الجدول رقم ( ) 5إلى أن معامل التباين المسموح به للمتغيرات المستقلة كان أقل من ( )1وأكبر من ( ،)0.01كما

كانت قيم معامل تضخم التباين أقل من ( ،)5حيث يعد ذلك مؤش اًر إلى عدم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة
وهذا يدل على قبول القيم وأنها مناسبة إلجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد وبالتالي اختبار فرضيات الدراسة.
جدول رقم ( :)5نتائج اختبار قوة االرتبا المتعدد بيا المتغيرات المستقلة
البعد

VIF
معامل تضخم التبايا

Tolerance
التبايا المسموح به

الذكاء االستراتيجي
2.793

0,358

بعد المنظور الرؤيوي

2,563

0,390

بعد الشراكة

1,865

0,536

بعد التحفيز

2,128

0,470

بعد التفكير النظمي

3,099

0,323

بعد االستشراف

األساليب اإلحصائية المستخدمة

اإلحصاء الوصفي :وذلك لعرض خصائص أفراد العينة ووصف إجاباتهم ،من خالل استخدام ما يلي:

 التك اررات والنسب المئوية :تم استخدامها لقياس التوزيعات التك اررية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على عباراتاالستبانة.
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 الوسط الحسابي :تم استخدامه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس آراء أفراد عينة الدراسة حول كل فقرة من فقرات متغيراتالدراسة.

 االنحراف المعياري :تم استخدم االنحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت إلجابات المبحوثين لتحديد مدى تجانس استجاباتأفراد عينة الدراسة حول متوسطات موافقتهم.

اإلحصاء االستداللي :استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك ليتمكن من تطبيق األساليب

والمؤشرات اإلحصائية التالية:

 معامل ثبات أداة الدراسة ( )Cronbach Alphaالختبار ثبات أداة الدراسة. تحليل االنحدار الخطي البسيط ( :)Simple Linear Regressionوذلك الختبار أثر متغير مستقل على متغير التابعوالخاص باختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المتفرعة منها.

 اختبار ( :) Kolmogorov-Smirnovالختبار فيما إذا كانت البيانات المستخدمة في التحليل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال. اختبار  :VIFوذلك الختبار عدم تداخل المتغيرات المستقلة للدراسة ،واختبار قوة النموذج.وصف عينة الدراسة

يتضمن هذا الجزء وصفا للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة ،كما هو مبين في الجدول رقم (.)6
جدول رقم ( :)6التك اررات والنسب المئويـة للمتغيرات الديمغرافية
المتغير
النوع االجتماعي

الفئـة لعم ـرية

المستوى التعليمي

المسمى الوظيفي

سنوات الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

86

85,1

أنثى

15

14,9

المجموع

101

100

أقل من  34سنة

22

21,8

-34أقل من  44سنة

39

38,6

-44اقل من  54سنة

26

25,7

 54سنة فما فوق

14

13,9

المجموع

101

100

بكالوريوس

50

49,5

ماجستير

40

39,6

دكتوراه

11

10,9

المجموع

101

100

مدير مديرية فأعلى

11

10,9

مستشار

15

14,9

رئيس قسم

27

26,7

مدير وحدة

5

5

أخرى

43

42,6

المجموع

101

100

أقل من  5سنوات

11

10,9

 – 5أقل من  10سنوات

11

10,9

 – 10أقل من  15سنة

31

31,7

 15سنة فأكثر

48

47,5

المجموع

101

100
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توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي

يتضح من الجدول رقم ( )6بأن الذكور يشكلون نسبة ( )%85,1من عينة الدراسة ،بينما تشكل اإلناث نسبة

( )%14.9من العينة ،وفي ذلك إشارة إلى أن أغلب الكوادر اإلدارية في المستويات العليا والوسطى من فئة الذكور،
ويعزي الباحث سبب ذلك إلى الثقافة السائدة التي تحول دون تعيين األنثى في المناصب اإلشرافية والرقابية ،باإلضافة
إلى ميل كثير من اإلناث إلى عدم تقبل هذه المناصب وذلك لطبيعتها وما تتطلبه من مسؤوليات كبيرة ،وهذه النسبة
تعكس الواقع الحقيقي بالنسبة لواقع عمل المرأة وهي نسبة معقولة ،حيث أن هذه النسبة تمثل إلى حد كبير عدد النساء

العامالت في األجهزة الحكومية (ما عدا و ازرة التربية والتعليم).
توزيع أفراد العينة حسب العمر

نالحظ من الجدول رقم ( )6أعاله نسبة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( – 34أقل  44سنة) يمثلون

النسبة األكبر وهي ( ،)38,6يليهم الذين تقع أعمارهم ما بين ( – 44أقل من  54سنة) بنسبة ( ،)%25,7وبعدها الذين
تقل أعمارهم عن  34سنة بنسبة ( ،)%21,8ويالحظ أن أقل نسبة من المبحوثين 54سنة فما فوق وهي (،)%13,9

وهذا يعطي مؤش اًر بأن النسبة الكبرى من العاملين في الوظائف اإلشرافية والرقابية هم من األعمار المتوسطة ،ويعزى

ذلك لسلم التدرج الوظيفي وخبرة العاملين بهذه الفئة العمرية وقدرتهم على تولي المهام اإلدارية واتخاذ الق اررات المناسبة،

ونستنتج أيضاً أن الموظفين في المركز هم من الشباب اقل من  44سنة ،ويمكن أن يكون السبب هو رغبة العمل في
الوظيفة العامة لضمان الحفاظ على االستم اررية حيث أن العمل في القطاع الخاص يركز على العقود المؤقتة.

توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

يتضح من الجدول رقم ( )6بأن حملة البكالوريوس قد شكلوا النسبة الكبرى والتي بلغت ( )%49,5من أفراد العينة ،يلهم

حملة الماجستير بنسبة ( ،)%39,6وأقل نسبة من المبحوثين حملة الدكتوراه بنسبة ( ،)10,9وهذا طبيعي ألن البكالوريوس هو
المؤهل العلمي الغالب في عصرنا هذا بسبب اإلقبال المتزايد على التعليم من كافة شرائح المجتمع ،بخالف الماضي ،وذلك نتيجة
لزيادة الوعي بأهمية التعليم ،كذلك العمل في القطاع العام بشكل عام وفي المركز بشكل خاص يتطلب توفر معرفة علمية ونوعاً

ممي اًز من الوعي واإلدراك ،وهذا يتوافق مع التعيين في الوظائف اإلشرافية والرقابية في المستويات العليا والوسطى والتي تتطلب
حملة البكالوريوس كحد أدنى ،وينسجم مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.

توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي

يتضح من الجدول رقم ( )6بأن مدير مديرية فأعلى يشكلون نسبة ( )%10,9من عينة الدراسة ،في حين شكل

رؤساء األقسام من اإلدارة الوسطى ما نسبته ( ،)%26,7يتوافق ذلك مع الهرم اإلداري حيث يزداد العدد كلما اتجهنا نحو
قاعدة الهرم ،باإلضافة إلى المهام التفصيلية التي تقوم بها اإلدارات الوسطى.

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

يتضح من الجدول رقم ( )6بأن أفراد العينة من فئة الخبرة ( 15سنة فأكثر) قد شكلوا ما نسبته ( )%47,5من

العينة ،في حين بلغت نسبة من تتراوح سنوات خبرتهم بين عشر سنوات إلى أقل من خمس عشرة سنة ( ،)%31,7وكان
ما نسبته ( ) %10,9من أفراد العينة ممن تتراوح سنوات خبرتهم بين الخمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات ،وكذلك ما

نسبته ( )%10,9من أفراد العينة ممن خبرتهم أقل من الخمس سنوات ،ويعزى ذلك إلى حرص إدارة المركز على
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المحافظة على ذوي الخبرات لديها إضافة إلى استقطاب وتعيين الكوادر اإلدارية من ذوي الخبرات الطويلة والمتوسطة،
مما ينعكس إيجاباً على متطلبات وظائفهم ومهامهم وما يتمتعون به من مهارة وكفاءة في العمل.
ويتبين أن أغلب أفراد العينة من فئة الذكور ذوي األعمار المتوسطة ،ومن حملة البكالوريوس ،وممن يتوفر لديهم
الخبرة والكفاءة في أعمالهم من مختلف المستويات اإلدارية ،إضافة إلى شمول عينة الدراسة الوظائف اإلشرافية والرقابية

في المركز ،وهذا يعطي مؤش اًر إيجابياً على قدرتهم على اإلجابة الدقيقة على أسئلة االستبانة بما يخدم أهداف الدراسة.
وصف متغيرات الدراسة

وصف أبعاد المتغير المستقل الذكاء االستراتيجي

الجدول رقم ( :)7المتوسة الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى األهمية لمتغير الذكاء االستراتيجي
االنحراف

مستوى

الرتبة

الذكاء االستراتيجي

المتوسة الحسابي

االستشراف

3,70

0,58

المنظور الرؤيوي

3,93

0,54

مرتفعة

الشراكة

4,03

0,63

مرتفعة

1

التحفيز

3,54

0,72

متوسطة

5

التفكير النظمي

3,60

0,60

متوسطة

4

المتوسط الحسابي العام للذكاء االستراتيجي

3,75

0,52

المعياري

األهمية
مرتفعة

3
2

مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( )7أن قيم المتوسطات الحسابية لمتغير الذكاء االستراتيجي ثالثة منها ذات درجات مرتفعة

واثنان ذات درجات متوسطة من األهمية ،حيث حصل بعد "الشراكة" على أعالها ،وبعد "التحفيز" على أقلها ،وبلغ المتوسط
الحسابي العام للذكاء االست ارتيجي ( ،)3.75ويالحظ بأن المتوسطات الحسابية ألبعاد الذكاء االستراتيجي جاءت متقاربة ،وهذا

يشير إلى التوافق بين مفردات عينة الدراسة فيما يتعلق بمستوى الذكاء االستراتيجي ،وهذا يشير إلى وعي المديرين وإدراكهم ألهمية

استشراف العوامل الخارجية ،وضرورة التبصر نحو المستقبل ،وتكوين رؤى استراتيجية ودفع العاملين وتحفيزهم لتحقيق تلك الرؤى

مع استثمار عالقاتهم إلقامة شراكات تخدم مصالح المركز ،وهذه النتيجة متوقعة ال سيما أن معظم أفراد العينة من حملة الشهادات

فضال عن خبراتهم وموقعم الوظيفي المتقدم إدارياً ،وبهذا يتضح أن مستوى توافر الذكاء االستراتيجية لدى
الجامعية والدراسات العليا
ً
تفعاً ،وهذا يجيب على التساؤل الفرعي األول من تساؤالت الدراسة ،ويحقق الهدف األول من أهداف الدراسة ،وفيما
المركز جاء مر ً

يلي تفصيل ألبعاد الذكاء االستراتيجي.

االستشراف

جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات االستشراف

الرقم

الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

1

يقوم المديرون في المركز باستقراء المستقبل قبل البدء بإعداد االستراتيجيات.

3,61

0,68

3

متوسطة

2

يتابع المديرون في المركز التغيرات في البيئة الخارجية.

3,82

0,82

2

مرتفعة

3

يمتلك المديرون في المركز الخبرة الكافية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

3,91

0,63

1

مرتفعة

4

يمتلك المديرون في المركز اإلمكانات للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.

3,54

0,89

5

متوسطة

5

يشخص المديرون في المركز الفرص المتاحة.

3,61

0,77

3

متوسطة

المتوسط الحسابي العام لالستشراف

3,70

0,58
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نالحظ من الجدول رقم ( ) 8أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات االستشراف جاءت مرتفعة ،حيث بلغ

المتوسط الحسابي العام ( )3,70وبانحراف معياري ( .)0,58وقد جاءت الفقرة الثالثة "يمتلك المديرون في المركز الخبرة
الكافية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3,91وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة

االنحراف المعياري لتلك الفقرة والبالغ ( ،)0,63فتدل أن هنالك تجانس ًا في استجابات المبحوثين ،وهذا يدل على أن هناك
اهتماما كبي اًر لدى المركز باستقطاب المديرين الذين يمتلكون خبرات طويلة ،وذلك ينعكس إيجابياً على بعد الستشراف،
وجاءت الفقرة الرابعة والتي تنص على "يمتلك المديرون في المركز اإلمكانات للتعامل مع المتغيرات المستقبلية" بالمرتبة
األخيرة فقد بلغت قيمة الوسط الحسابي لهذه الفقرة ( ،)3,54وبتقدير متوسط من األهمية ،وهذا مؤشر على أن استثمار

اإلمكانات المتوفرة من قبل المركز ليس بالمستوى المأمول.
المنظور الرؤيوي

جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات المنظور الرؤيوي

الرقم

الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

مستوى

الرتبة

األهمية

6

يمتلك المديرون في المركز رؤية ذات أبعاد شمولية.

3,87

0,69

3

مرتفعة

7

يوحد المديرون في المركز جهود العاملين باتجاه تحقيق األهداف.

3,74

0,76

4

مرتفعة

4,17

0,76

1

مرتفعة

3,93

0,74

2

مرتفعة

3,93

0,54

8
9

يعتمد المديرون في المركز على رؤية المركز في عملية صناعة
الق اررات.

يعتمد المديرون في المركز أسلوب المحاكاة لبناء سيناريوهات مختلفة
لألحداث المستقبلية المتوقعة.

المتوسط الحسابي العام للمنظور الرؤيوي

مرتفعة

نالحظ من الجدول رقم ( )9أن األهمية النسبية للمتوسط الحسابي العام لفقرات المنظور الرؤيوي جاء ضمن

الدرجة المرتفعة من األهمية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )3,93وبانحراف معياري ( ،)0,54حيث كانت الفقرة

الثامنة "يعتمد المديرون في المركز على رؤية المركز في عملية صناعة الق اررات" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي

( ،)4,17وبانحراف معياري ( ،)0,76أما الفقرة السابعة التي تنص على "يوحد المديرون في المركز جهود العاملين
باتجاه تحقيق األهداف" فقد جاءت بالمرتبة األخيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة ( )3,74وبانحراف معياري

( ،) 0,76ويدل ذلك على أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين ،ويسـتنتج مـن ذلـك أن المركز يعمل على تحليـل

البيئـة بشـكل دائـم بمـا يحقـق له القـدرة علـى تحديـد الفـرص والتهديـدات والتغلـب علـى كل المعوقـات ،وأن هناك اهتماماً
مرتفعاً لدى إدارة المركز بصياغة الرؤية وانها أي الرؤيا واضحة تماماً ،ومع ذلك فإن الجهود المبذولة من قبل المركز

لتوحيد جهود العاملين باتجاه تحقيق األهداف ليس بالمستوى المطلوب بالمقارنة مع بقية األبعاد.
الشراكة

جدول رقم ( :)10المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات الشراكة

الرقم

الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

10

يقوم المركز ببن اء شراكات مع مؤسسات مختلفة لتوسيع نطاق عمله وتحسين كفاءته.

4,23

0,79

1

مرتفعة

11

يسعى المركز لالستفادة من الموارد المتنوعة للمؤسسات من خالل بناء شراكات معها.

4,10

0,81

2

مرتفعة
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13

يستفيد المركز من تجارب وخبرات الشركاء المتعاملين معه.
يهتم المديرون في المركز بالتغلب على الصعوبات التي تواجههم في إدارة
عالقاتهم مع شركائهم.

المتوسط الحسابي العام للشراكة

3,85

0,71

4

مرتفعة

3,94

0,77

3

مرتفعة

4,03

0,63

مرتفعة

نالحظ من الجدول رقم ( ) 10أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات الشراكة جاء ضمن الدرجة المرتفعة من

األهمية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )4,03وبانحراف معياري ( .)0,63وقد جاءت الفقرة العاشرة "يقوم المركز

ببناء شراكات مع مؤسسات مختلفة لتوسيع نطاق عمله وتحسين كفاءته" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ()4,23

وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,79فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين،
وهذا يدل على أن هناك اهتماما مرتفعاً من قبل إدارة المركز ببناء شراكات مع المؤسسات المختلفة ،كما أن الوسط
الحسابي لجميع الفقرات األخرى جاء مرتفعاً حيث جاءت الفقرة الثانية عشر والتي تنص على "يستفيد المركز من تجارب
وخبرات الشركاء المتعاملين معه" على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3,85وانحراف معياري ( ،)0,71مما يدل

أيضا على أن المركز يستفيد من تجارب وخبرات الشركاء المتعاملين معه ولكن ليس بالمستوى الذي يستفيد الشركاء منه.
التحفيز

جدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات التحفيز

الرقم

الفقرة

14

يعمل المديرون في المركز على إثارة روح التنافس اإليجابي بين العاملين.

15

يعمل المديرون في المركز على رفع مستوى أداء الموظفين إلنجاز األعمال

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

3,37

0,82

4

متوسطة

3,69

0,76

1

مرتفعة

16

يتبنى المديرون في المركز العمل الجماعي إلنجاز األعمال.

3,53

0,93

3

متوسطة

17

يمنح المديرون في المركز الموظفين المتميزين مكافآت متنوعة بعدالة.

3,56

0,93

2

متوسطة

3,54

0,72

بمستوى عالي من الكفاءة.

المتوسط الحسابي العام للتحفيز

متوسطة

نالحظ من الجدول رقم ( ) 11أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات التحفيز متوسطة ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي العام ( )3,54وبانحراف معياري ( ،)0,72وقد جاءت الفقرة الخامسة عشر "يعمل المديرون في المركز على
رفع مستوى أداء الموظفين إلنجاز األعمال بمستوى عالي من الكفاءة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3,69وبأهمية

نسبية مرتفعة ،أما قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,76فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين ،وهذا

يدل على هناك اهتماماً مرتفعاً من قبل إدارة المركز بالعاملين وتحفيزهم لرفع مستوى أدائهم إلنجاز األعمال بمستوى
عالي من الكفاءة ،وكانت األهمية النسبية لبقية الفقرات متوسطة حيث أن اقلها مرتبة الفقرة الربعة عشر" يعمل المديرون
في المركز على إثارة روح التنافس اإليجابي بين العاملين" وقد بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3,37مما يدل على أن
اتجاهات المستجيبين تتجه بتقدير متوسط من األهمية ،وهذا يدل على أن جهود إدارة المركز المتعلقة بإثارة روح التنافس

اإليجابي بين العاملين ليست بالمستوى الكافي.
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التفكير النظمي

جدول رقم ( :)12المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات التفكير النظمي

الرقم

الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

الرتبة

المعياري

مستوى

األهمية

18

ينظر المديرون في المركز إلى مديريات وأقسام المركز على أنها نظام مترابط ومتناسق األجزاء.

3,59

0,90

2

متوسطة

19

يقوم المديرون في المركز بدراسة األفكار مجتمعة لمعرفة قيمتها على المدى البعيد.

3,52

0,76

5

متوسطة

20

يقوم المديرون في المركز بتحليل مشاكل العمل بالنظر إلى أسبابها مجتمعه.

3,54

0,73

4

متوسطة

21

يفكر المديرون في المركز بطريقة تساعد على رؤية األحداث المحيطة بصورة اكثر وضوحاً.

3,77

0,63

1

مرتفعة

3,56

0,77

3

متوسطة

3,60

0,60

22

يتبع المديرون منهجية علمية نظمية في تحليل المشكالت كأساس لصناعة الق اررات.
المتوسط الحسابي العام للتفكير النظمي

متوسطة

نالحظ من الجدول رقم ( ) 12أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات التفكير النظمي متوسطة ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي العام ( )3,60وبانحراف معياري ( ،)0,60وقد جاءت الفقرة الواحد وعشرون "يفكر المديرون في المركز بطريقة تساعد

على رؤية األحداث المحيطة بصورة أكثر وضوحاً" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3,77وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة
االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,63فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين ،وهذا يدل على أن هناك اهتماماً مرتفعاً
من قبل إدارة المركز بالتفكير بشمولية ومنطقية لرؤية األحداث المحيطة بصورة واضحة ،وأن جهود إدارة المركز المتعلقة بالنظر

إلى مديريات وأقسام المركز على أنها نظام مترابط ومتناسق األجزاء بالمستوى المتوقع ،وأن جهود إدارة المركز المتعلقة بتحليل
المشكالت بطريقة منهجية علمية بالنظر إلى أسبابها مجتمعه بالمستوى الكافي ،وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة التاسعة عشر والتي

تنص على "يقوم المديرون في المركز بدراسة األفكار مجتمعة لمعرفة قيمتها على المدى البعيد" قد بلغ الوسط الحسابي لها

( ،)3,52بتقدير متوسط من األهمية ،وهذا يدل على أن جهود إدارة المركز المتعلقة بدراسة األفكار مجتمعة بالمستوى الكافي ولكن
اقل من المأمول.

وصف أبعاد النجاح االستراتيجي

الجدول رقم ( :)13المتوسة الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى األهمية لمتغير النجاح االستراتيجي
المتوسة

االنحراف

مستوى

التكيف واالستجابة

3,70

0,67

مرتفعة

3

النمو

3,59

0,68

متوسطة

4

االبتكارات المستمرة

3,78

0,69

مرتفعة

2

تحمل المخاطرة

3,95

1,17

مرتفعة

1

المتوسط الحسابي العام للنجاح االستراتيجي

3,74

0,60

النجاح االستراتيجي

الحسابي

المعياري

األهمية

الرتبة

مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( ) 13أن قيم المتوسطات الحسابية لمتغير النجاح االستراتيجي جميعها ذات درجات مرتفعة من
األهمية باستثناء بعد النمو ،حيث حصل بعد "تحمل المخاطرة" على أعالها ،وبعد "النمو" على أقلها ،وبلغ المتوسط الحسابي العام

لمتغير النجاح االستراتيجي ( )3,74وبهذا يتضح أن مستوى النجاح االستراتيجي لدى المركز جاء مرتفعاً ،وهذا يجيب على

التساؤل الفرعي الثاني من تساؤالت الدراسة ،ويحقق الهدف الثاني من أهداف الدراسة ،وفيما يلي تفصيل ألبعاد النجاح

االستراتيجي.
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التكي

واالستجابة

جدول رقم ( :)14المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات التكي

الرقم

الفقرة

23

يعدل المركز في أهدافه وفقاً للتغير في االحتياجات المتجددة للشركاء.

واالستجابة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

3,72

0,83

3

مرتفعة

24

يستطيع المركز التأقلم بسرعة مع األحداث المفاجئة في بيئة العمل الخارجية.

3,96

0,75

1

مرتفعة

25

يمتلك المركز فرق عمل ذات مهارات تمكنه من أداء أكثر من مهمة في ٍ
آن واحد.

3,81

1,07

2

مرتفعة

26

تتسم إجراءات عمل المركز بالمرونة لالستجابة مع كل ما هو جديد.

3,72

0,80

3

مرتفعة

27

يجري المركز مسوحات دورية باستمرار.

3,30

0,84

5

متوسطة

3,70

0,67

المتوسط الحسابي العام للتكيف واالستجابة

مرتفعة

نالحظ من الجدول رقم ( )14أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات التكيف واالستجابة جاءت مرتفعة

األهمية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )3,70وبانحراف معياري ( .)0,67وقد جاءت الفقرة الرابعة والعشرون
"يستطيع المركز التأقلم بسرعة مع األحداث المفاجئة في بيئة العمل الخارجية" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ()3,96

وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,75فتدل على أن هنالك تجانسا في استجابات
المبحوثين ،وهذا يدل على أن قدرة المركز على التأقلم بسرعة مع األحداث المفاجئة في بيئة العمل الخارجية جاء

بالمستوى المتوقع ،كما أن األهمية النسبية لبقية الفقرات جاءت مرتفعة ما عدا الفقرة السابعة والعشرون والتي تنص على

"يجري المركز مسوحات دورية باستمرار" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ( )3,30وبأهمية نسبية متوسطة ،وهذا يدل
على أن اهتمام المركز بالمسوحات الدورية ليس بالمستوى الكافي.

النمو
جدول رقم ( :)15المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات النمو
الرقم

الفقرة

المتوسة
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

مستوى
األهمية

28

يتبنى المركز استراتيجية تقديم خدمات جديدة تنسجم مع الظروف الطارئة باستمرار.

3,66

0,70

2

متوسطة

29

يراجع المركز أهدافه باستمرار لغايات تطويرها والتوسع فيها.

3,64

0,74

3

متوسطة

30

يستثمر المركز خبرات موظفيه في عملية صناعة الق اررات الحاسمة.

3,49

0,97

4

متوسطة

31

يعيد المركز النظر وباستمرار في برامج تدريب منتسبيه.

3,73

0,85

1

مرتفعة

32

يعزز المركز خدمات البحث والتطوير لمواجهة التطورات السريعة في البيئة الخارجية.

3,41

0,91

5

متوسطة

3,59

0,68

المتوسط الحسابي العام للنمو

متوسطة

نالحظ من الجدول رقم ( ) 15أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات النمو جاءت متوسطة ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي العام ( )3,59وبانحراف معياري ( .)0,68وقد جاءت الفقرة الواحد والثالثون "يعيد المركز النظر وباستمرار في برامج

تدريب منتسبيه" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3,73وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ()0,85
فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين ،وهذا يدل على أن اهتمام إدارة المركز بإعادة النظر وباستمرار في برامج تدريب
الموظفين ،وأن المركز يتبنى استراتيجية تقديم خدمات جديدة ويراجع أهدافه باستمرار لغايات تطويرها ويستثمر خبرات موظفيه في

عملية صناعة الق اررات بالمستوى الكافي ،بينما بلغ الوسط الحسابي للفقرة الثانية والثالثون "يعزز المركز خدمات البحث والتطوير
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لمواجهة التطورات السريعة في البيئة الخارجية" ( ،)3,41وبأهمية نسبية متوسطة بالمرتبة األخيرة ،وهذا يدل على أن اهتمام إدارة

المركز في موضوع البحث والتطوير لمواجهة التطورات السريعة في البيئة الخارجية ليس بالمستوى المأمول الكافي.

ابتكارات مستمرة

جدول رقم ( :)16المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات ابتكارات مستمرة

الرقم

الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

33

يشجع المركز المديرين على تقديم المبادرات واألفكار المتميزة باستمرار.

3,76

0,70

3

مرتفعة

34

يقوم المركز بإجراء مقارنات مرجعية مع مراكز مماثلة متطــورة.

3,45

0,99

6

متوسطة

35

هناك تحسين مستمر لنظم االتصاالت ومعالجة البيانات في المركز.

4,10

0,99

1

مرتفعة

36

يتبنى المركز عملية التحسين المستمر لجودة العمل ويعتبره معيار أساسي للنجاح.

3,97

0,83

2

مرتفعة

37

يقدم المركز فرص تدريب كافية ومتنوعة للعاملين.

3,76

0,96

3

مرتفعة

38

تعتبر مبادرات المركز متجددة وغير تقليدية مقارنة بالسنوات السابقة.

3,61

0,93

5

متوسطة

3,78

0,69

المتوسط الحسابي العام لالبتكارات مستمرة

مرتفعة

نالحظ من الجدول رقم ( )16أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات االبتكارات مستمرة جاءت ضمن المستوى المرتفع

من األهمية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )3,78وبانحراف معياري ( .)0,69وقد جاءت الفقرة الخامسة والثالثون "هناك
تحسين مستمر لنظم االتصاالت ومعالجة البيانات في المركز" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4,10وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما

قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,99فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات المبحوثين ،وهذا يدل على أن هناك اهتماماً
مرتفعاً من قبل إدارة المركز فيما يتعلق بتحسين نظم االتصاالت ومعالجة البيانات ،وأن اهتمام إدارة المركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات بتشجع تقديم المبادرات واألفكار المتميزة وتبني عملية التحسين المستمر لجودة العمل وتقديم فرص تدريب كافية ومتنوعة

بالمستوى الكافي ،وبلغ الوسط الحسابي للفقرة الرابعة والثالثون "يقوم المركز بإجراء مقارنات مرجعية مع مراكز مماثلة متطــورة"

( )3,45وبالمرتبة األخيرة ،وبأهمية نسبية متوسطة ،وهذا يدل أيضاً على أن اهتمام إدارة أ المركز بإجراء مقارنات مرجعية مع
مراكز مماثلة.

تحمل المخاطرة
الرقم
39
40

جدول رقم ( :)17المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات تحمل المخاطرة
الفقرة

المتوسة

االنحراف

الحسابي

لدى المديرون في المركز ثقة بالنفس بدرجة عالية تمكنهم من قبول المخاطرة في
اتخاذ الق اررات.

يتمتع المديرون في المركز بخبرات تساعدهم على تحمل المخاطرة في اتخاذ
الق اررات.

يعتمد المديرون في المركز على المواقف السابقة الشبيهة بالمواقف الحالية عند اتخاذ

41

الق اررات التي تحتاج إلى سرعة في اإلجراء.

42

يتحمل المديرون في المركز مسؤولية اتخاذ الق اررات في حال عدم وفرة المعلومات.
المتوسط الحسابي العام لتحمل المخاطرة
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المعياري

الرتبة

مستوى

األهمية

3,94

0,77

2

مرتفعة

4,00

0,84

1

مرتفعة

3,92

0,72

3

مرتفعة

3,53

0,87

4

متوسطة

3,85

1,17

مرتفعة

2021

نالحظ من الجدول رقم ( )17أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات تحمل المخاطرة جاءت ضمن المستوى

المرتفع من األهمية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ( )3,85وبانحراف معياري ( .)1,17وقد جاءت الفقرة األربعون

"يتمتع المديرون في المركز بخبرات تساعدهم على تحمل المخاطرة في اتخاذ الق اررات" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي

( )4,00وبأهمية نسبية مرتفعة ،أما قيمة االنحراف المعياري لتلك الفقرة ( )0,84فتدل أن هنالك تجانسا في استجابات
المبحوثين ،وهذا يدل على أن المديرون في المركز يمتلكون خبرات واسعة تساعدهم على تحمل المخاطرة في اتخاذ

الق اررات ،وبلغ أيضا الوسط الحسابي للفقرة الثانية واألربعون "يتحمل المديرون في المركز مسؤولية اتخاذ الق اررات في

حال عدم وفرة المعلومات" ( ) 3,53وبالمرتبة األخيرة ،مما يدل على أن اتجاهات المستجيبين تتجه نحو تقدير متوسط

األهمية ،وهذا يدل أيضاً على أن رغبة إدارة المركز في اتخاذ الق اررات حال عدم وفرة المعلومات جاء دون المستوى

المتوقع.

اختبار فرضيات الدراسة
نتائج اختبار الفرضية الرئيسية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي مجتمعة

(االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على النجاح االستراتيجي بأبعاده مجتمعة
(التكيف واالستجابة ،والنمو ،واالبتكارات المستمرة ،وتحمل المخاطرة) في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.

تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول رقم (.)18
جدول رقم ( )18نتائج اختبار أثر الذكاء االستراتيجي في النجاح االستراتيجي

المتغير التابع

النجاح

االستراتيجي

ملخص النموذج
Model
Summery
R2
R
معامل معامل

تحليل التبايا
ANOVA

F

Sig. F
مستوى

االرتبا

التحديد

الداللة

0.812

192.12 0.660

0.00

جدول المعامالت
Coefficient
درجة
الحرية
Df
1

البيان
الذكاء

االستراتيجي

الخطأ

المعياري
0.061

B

0.85

T

T
Sig.

13.861

0.00

يشير الجدول رقم ( )18إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي على النجاح االستراتيجي في المركز ،من

خالل قيمة  Fوالبالغة ( )192,12وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل أيضا معنوية هذا األنموذج عند
درجة حرية واحدة ،وتشير قيمة  R2والبالغة ( )0.66إلى أن الذكاء االستراتيجي يفسر ما نسبته ( )%66من التباين الحاصل في
النجاح االستراتيجي ،وبلغت قيمة  ،)0.85( Bوهذا يعني أن كل تغير بمقدار وحدة واحدة في الذكاء االستراتيجي يؤدي إلى تغيير
نسبته حوالي ( ) %85في متغير النجاح االستراتيجي ،مما يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين الذكاء االستراتيجي والنجاح
توصلت إلى رفض الفرضية العدمية ( ،)H0ونقبل الفرضية البديلة ( )Haحيث ثبت وجود
االستراتيجي ،وبناء عل ذلك فإن الدراسة ّ
أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للذكاء االستراتيجي على النجاح االستراتيجي في المركز.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى المنبثقة ما الفرضية الرئيسية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي مجتمعة (االستشراف،

والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على التكيف واالستجابة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.
تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول رقم (.)19
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جدول رقم ( )19نتائج اختبار أثر الذكاء االستراتيجي على التكي
ملخص النموذج
Model Summery
R2
R
المتغير التابع
معامل
معامل
التكيف

واالستجابة

االرتبا

التحديد

0.748

0.560

F

تحليل التبايا
ANOVA
Sig. F
درجة
مستوى
الحرية
الداللة
Df

126.04

0.00

جدول المعامالت
Coefficient
الخطأ

البيان
الذكاء

1

واالستجابة

B

المعياري

االستراتيجي

0.22

0.020

T

T
Sig.

11.227

0.00

يشير الجدول رقم ( ) 19إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي في التكيف واالستجابة في

المركز ،من خالل قيمة  Fوالبالغة ( )126.04وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل أيضاً
معنوية هذا األنموذج عند درجة حرية واحدة ،وتشير قيمة  R2والبالغة ( )0.56إلى أن الذكاء االستراتيجي بأبعاده يفسر

ما نسبته ( ) %56من التباين الحاصل في التكيف واالستجابة في المركز ،كما بلغ معامل االرتباط  ،)0.748(=Rوهذا

توصلت
يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين الذكاء االستراتيجي والتكيف واالستجابة ،وبناء على ذلك فإن الدراسة ّ
إلى أننا نرفض الفرضية العدمية ( ،)H0ونقبل الفرضية البديلة ( )Haحيث ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير
النظمي) في التكيف واالستجابة في المركز.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة ما الفرضية الرئيسية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي مجتمعة

(االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على النمو في المركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات.

تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول رقم (.)20
جدول رقم ( )20نتائج اختبار أثر الذكاء االستراتيجي في النمو

ملخص النموذج
Model Summery
R2
R
المتغير
معامل
معامل
التابع
التحديد
االرتبا
النمو

0.786

0.618

F

تحليل التبايا
ANOVA
 Sig. Fدرجة
مستوى
الحرية
الداللة
Df

160.08

0.00

1

جدول المعامالت
Coefficient
البيان
الذكاء

االستراتيجي

الخطأ

المعياري

B

T

T
Sig.

0.019

0.24

12.652

0.00

يشير الجدول رقم ( ) 20إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي في النمو ،من خالل قيمة F

والبالغة ( )160.08وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل أيضا إلى معنوية هذا األنموذج عند
درجة حرية واحدة ،وتشير قيمة R2والبالغة ( )0.618إلى أن الذكاء االستراتيجي بأبعاده يفسر ما نسبته ( )%61.8من
التباين الحاصل في النمو ،كما بلغ معامل االرتباط  ) %78.6( =Rمما يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين الذكاء

االستراتيجي والنمو ،وبناء على ذلك فإننا نرفض الفرضية العدمية ( ،)H0ونقبل الفرضية البديلة ( )Haحيث ثبت وجود
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أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي،
والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) في النمو في المركز.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة ما الفرضية الرئيسية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي مجتمعة والمتمثلة ب

(االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على االبتكارات المستمرة في المركز الوطني

لألمن وإدارة األزمات.

تم اختبار هذه ال فرضية باستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول

رقم (.)21

جدول رقم ( )21نتائج اختبار أثر الذكاء االستراتيجي في االبتكارات المستمرة
ملخص النموذج
Model Summery
R2
R
المتغير التابع
معامل
معامل
االبتكارات
المستمرة

االرتبا

التحديد

0.754

0.568

F

130.24

تحليل التبايا
ANOVA
Sig. F
درجة
مستوى
الحرية
الداللة
Df
0.00

1

جدول المعامالت
Coefficient
البيان
الذكاء

االستراتيجي

الخطأ

B

المعياري
0.024

0.28

T

T
Sig.

11.412

0.00

يشير الجدول رقم ( )21إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي في االبتكارات المستمرة في المركز ،من

خالل قيمة  Fوالبالغة ( )130.24وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( ،)α≤0.05وهو ما يمثل أيضا معنوية هذا األنموذج عند
درجة حرية واحدة ،وتشير قيمة  R2والبالغة ( )0.568إلى أن الذكاء االستراتيجي بأبعاده يفسر ما نسبته ( )%56.8من التباين
الحاصل في االبتكارات المستمرة في المركز ،كما بلغ معامل االرتباط  ،)%75.4(=Rمما يشير إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين

توصلت إلى إن نرفض الفرضية العدمية ( ،)H0ونقبل
الذكاء االستراتيجي واالبتكارات المستمرة ،وبناء على ذلك فإن الدراسة ّ
الفرضية البديلة ( )Haحيث ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده
(االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) مجتمعة في االبتكارات المستمرة في المركز.

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة ما الفرضية الرئيسية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعـاد الـذكاء االسـتراتيجي مجتمعـة والمتمثلـة س (االستشـراف،

والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) على تحمل المخاطرة في المركز الوطني لألما وإدارة األزمات.

تم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت نتائجه كما هي موضحة في الجدول

رقم (.)22

جدول رقم ( )22نتائج اختبار أثر الذكاء االستراتيجي في تحمل المخاطرة

المتغير التابع

تحمل

المخاطرة

ملخص النموذج
Model Summery
R
معامل

R2
معامل

االرتبا

التحديد

0.699

0.489

تحليل التبايا
ANOVA
F

94.59

Sig. F
مستوى
الداللة

0.00

جدول المعامالت
Coefficient
درجة

الحرية
Df

1
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البيان
الذكاء

االستراتيجي

الخطأ المعياري

B

T

T
Sig.

0.016

0.15

9.726

0.00

2021

يشير الجدول رقم ( )22إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي في تحمل المخاطرة في المركز،

من خالل قيمة  Fوالبالغة ( )94.59وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل أيضا معنوية هذا
األنموذج عند درجة حرية واحدة ،وتشير قيمة  R2والبالغة ( )0.489إلى أن الذكاء االستراتيجي بأبعاده يفسر ما نسبته

( )%48.9من المتغي رات الحاصلة في تحمل المخاطرة في المركز ،كما بلغ معامل االرتباط  ،)%69.9(=Rمما يشير
توصلت إلى إننا
إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين الذكاء االستراتيجي وتحمل المخاطرة ،وبناء على ذلك فإن الدراسة ّ
نرفض الفرضية العدمية ( ،)H0ونقبل الفرضية البديلة ( )Haحيث ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )α≤0.05للذكاء االستراتيجي بأبعاده (االستشراف ،والمنظور الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) في تحمل
المخاطرة في المركز.
االستنتاجات

 -1توافر عناصر الذكاء االستراتيجي وعناصر النجاح االستراتيجي لدى المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات بدرجة مرتفعة.

 -2وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ألبعاد الذكاء االستراتيجي مجتمعة (االستشراف ،والمنظور

الرؤيوي ،والشراكة ،والتحفيز ،والتفكير النظمي) في النجاح االستراتيجي بأبعاده مجتمعة (التكيف واالستجابة ،والنمو،
واالبتكارات المستمرة ،وتحمل المخاطرة) في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات.

 -3يتوفر بعد االستشراف في المركز بدرجة مرتفعة ،وهناك اهتماماً ملحوظاً لدى إدارة المركز بمتابعة التغيرات في البيئة الخارجية

ويمتلك الخبرات للتعامل معها ،إال أن استقراء المستقبل وتشخيص الفرص المتاحة واإلمكانات للتعامل مع التغيرات في البيئة

الخارجية ليس بالمستوى المأمول.

 -4يوجد في المركز رؤية واضحة شمولية يعتمد عليها المديرون في توحيد جهود العاملين باتجاه تحقيق األهداف ،وكذلك يتم
االعتماد على أسلوب المحاكاة لبناء سيناريوهات مختلفة لألحداث المستقبلية المتوقعة.
 -5يهتم المركز ببناء شراكات مع مؤسسات مختلفة لتوسيع نطاق عمله وتحسين كفاءته ،ولالستفادة من التجارب والخبرات
والموارد المتنوعة لتلك المؤسسات.

 -6يعمل المركز على رفع مستوى أداء الموظفين إلنجاز األعمال بمستوى عالي من الكفاءة ،بينما العمل إثارة روح التنافس بين
العاملين ،وتبني العمل الجماعي ومنح الموظفين المتميزين مكافآت متنوعة ليست بالمستوى المأمول.

 -7ينظر المركز إلى المديريات واألقسام على أنها نظام مترابط ومتناسق األجزاء ويفكر المديرون بطريقة تساعد على رؤية
األحداث المحيطة بصورة اكثروضوحاً ،في حين دراسة األفكار مجتمعة لمعرفة قيمتها على المدى البعيد ،وتحليل مشاكل
العمل بالنظر إلى أسبابها مجتمعه ليست بالمستوى المأمول.

 -8مستوى التكيف واالستجابة في المركز مرتفع ،حيث يستطيع المركز التأقلم بسرعة مع األحداث المفاجئة في بيئة العمل

الخارجية كونه يمتلك فرق عمل ذات مهارات تمكنه من أداء أكثر من مهمة في ٍ
آن واحد ،في حين جاء اهتمام المركز بإجراء

مسوحات دورية باستمرار دون المستوى المأمول.

 -9فيما يعلق بالنمو في المركز فكان بدرجة متوسطة ،حيث يتم إيالء االهتمام الكافي من قبل المركز بمراجعة أهدافه باستمرار
لغايات تطويرها والتوسع فيها ولكن ليس بالمستوى المأمول.

 -10فيما يتعلق بتحمل المخاطرة فكان بدرجة مرتفعة ،حيث يعتمد المركز على المواقف السابقة الشبيهة بالمواقف الحالية عند اتخاذ
الق اررات التي تحتاج إلى سرعة في اإلجراء ،بينما تحمل مسؤولية اتخاذ الق اررات في حال عدم وفرة المعلومات ليس بالمستوى

المأمول.
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التوصيات

في ضوء النتائج السابقة يمكن اقتراح التوصيات التالية:

 -1العمل الجاد على نشر أبعاد الذكاء االستراتيجي وتعميق ممارساته لدى العاملين في المركز من خالل دورات تدريبية ،بما

يسهم في تكوين الرؤى االستراتيجية ،وتحديد التوجهات المستقبلية ،والتفكير بطريقة شمولية ،واستثمار العالقات مع الشركاء
والحلفاء .باإلضافة إلى استقطاب موارد بشرية مميزة وتحفيزىها والحفاظ عليها.

 -2ضرورة التعرف على الفوائد التي يقدمها الذكاء االستراتيجي والمجاالت التي يمكن توظيف هذه الفوائد فيها وكيفية االستفادة
منها ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال.
 -3ضرورة االستثمار في تعزيز اإلمكانات البشرية والمادية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية من اجل استقراء المستقبل وتشخص
الفرص المتاحة قبل البدء بإعداد االستراتيجيات ،لتحقيق أهداف المركز.

 -4زيادة االهتمام بأسلوب العمل الجماعي إلنجاز األعمال ،والعمل على إثارة روح التنافس اإليجابي بين الموظفين ومنح
المتميزين منهم مكافآت متنوعة.
 -5اتباع منهجية علمية نظمية في تحليل المشكالت كأساس لصناعة الق اررات وذلك بدراسة األفكار مجتمعة لمعرفة قيمتها على
المدى البعيد ،وبتحليل مشاكل العمل بالنظر إلى أسبابها مجتمعه.

 -6البناء على النجاحات االستراتيجية السابقة من أجل تعزيزها وتطويرها وتبنيها كخيار استراتيجي لدى المركز ،وذلك باالهتمام
بأبعاد النجاح االستراتيجي التي تم تبنتها في هذه الدراسة واعتمادها من قبل المركز بحيث تدخل ضمن استراتيجيته ،وتضمين
التخطيط للبناء على هذه النجاحات كجزء مكمل للتخطيط االستراتيجي من قبل إدارة المركز.

 -7تشجيع روح اإلبداع من خالل األخذ باألفكار المتميزة اإلبداعية وتطبيقها بما يسهم في تطوير قدرات المركز على النجاح
والتطور وتأكيد روح االنتماء للعاملين.
 -8االهتمام اإلضافي من قبل إدارة المركز بمراجعة األهداف باستمرار لغايات تطويرها والتوسع فيها ،وتبني استراتيجية تقديم
خدمات جديدة تنسجم مع الظروف الطارئة باستمرار ،واالستثمار في خبرات الموظفين في عملية صناعة الق اررات الحاسمة.
 -9االهتمام الكافي من قبل إدارة المركز بإجراء مقارنات مرجعية مع مراكز مماثلة متطــورة ،والتأكيد على إقامة شبكة عالقات
تستثمر فيها المعلومات بطرق ذكية مع اقتناص الفرص لبناء شراكات استراتيجية خاصة في ظروف استثنائية قد تتطلب
تحالفات استراتيجية من أجل اكتساب مزابا إضافية تعزز تحقيق أهداف المركز.
 -10ضرورة زيادة اهتمام المركز بإ جراء مسوحات دورية باستمرار ،وتقديم مبادرات متجددة وغير تقليدية ،وتشجيع المديرين على
تحمل المسؤولية المتمثلة باتخاذ الق اررات في حال عدم وفرة المعلومات.

 -11ضرورة االهتمام بتشجيع وتحفيز الدراسات واألبحاث العلمية وإجراء المزيد من الدراسات الميدانية في مجال النجاح

االستراتيجي في المركز ومؤسسات القطاع العام ،وذلك لخلق قاعدة فكرية ومعرفية لجوانب متعددة للنجاح االستراتيجي ،كون
هذ الموضوع أصبح مطلب أساسي متزايد في حاضر ومستقبل معظم مؤسسات القطاع العام.
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العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية

الملخص

فارس محمد سالمة الرحاحلة

األستاذ الدكتور محمد عبيدات

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية

تاريخ االستالم2021/02/22 :

تاريخ القبول2021/03/09 :

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق

الخارجية.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة والتي وزعت على

عينة تكونت من ( )260فرداً ،وبعد اجراء عملية التحليل االحصائي توصلت الد ارسة الى النتائج التالية:

 ان زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية ارتبطت ارتباطا ايجابيا مع العوامل المؤثرة على نجاحتصدير المنتجات الزراعية

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية األردنية لألسواق الخارجيةتبعا لمتغير العمر والخبرة الوظيفية.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية األردنية لألسواقالخارجية تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

 وقد أوصت الدراسة في ضوء النتائج بعدد من التوصيات.الكلمات المفتاحية :تصدير المنتجات الزراعية ،األسواق الخارجية.
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Factors Behind Increasing of Exporting the Jordanian Agrigultural Products to
the Foreign Markets
Faris Mohammad AL –rahahleh

Prof. Mohammad Obaidat

Abstract
The aim of this study is to identify the factors that affect the increase in the export
of Jordanian agricultural products to foreign markets.
The analytical descriptive method was used by using the questionnaire as a tool for
collecting study data, which was distributed on a sample formed from an individual. After
conducting the statistical analysis, the study reached the following results:
- The increase in the export of Jordanian agricultural products to foreign markets has
been positively associated with the factors influencing the success of the export of
agricultural products
- There are statistically significant differences in the factors affecting the export of
Jordanian agricultural products to foreign markets according to the age variable and
the functional experience.
- There are no statistically significant differences in the factors affecting the export of
Jordanian agricultural products to foreign markets according to the variable of scientific
qualification.
-

In light of the results, the study recommended a number of recommendations.
Key Words: Exporting Agricultural, Products, Foreign Markets.
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المقدمة:

تعد الزراعة في جميع الدول ركيزة أساسية للتنمية ببعديها اإلقتصادي واإلجتماعي ،وفي العقود الثالثة الماضية

تقدمت لتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئيأيضاً بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي
يكفلديمومة الموارد وحفظ حقوق األجيال القادمة فيها ويؤمن ظروف التنمية المستدامة.
يعول األردن على الزراعة لكي تكون القاعدةاالقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة من خالل استثمار
وكدولة نامية ّ
الموارد الطبيعية المتاحة ،وتوليد فرص العمل للريفيين ،وتوفير المواد األولية للتصنيع الزراعي ،وتعزيز الروابطاالقتصادية

التكاملية مع قطاعات االقتصاد األخرى .كما يعول على الزراعة في زيادة صادراته لتحسين درجة االعتماد على الذات،
وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي وفي تثبيت السكان في الريف والحد من هجرتهم منه والحفاظ على موارده
الطبيعيةوالبشرية ،وتحسين شروط البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة (الحياري.)2012 ،

يعتبر األردن من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة إذ ال تتجاوز مساحة األراضي القابلة للزراعة  8.9مليون

دونهم ،أي ما يقارب ( )%10من إجمالي مساحة المملكة ،ويستغل منهاحوالي  4مليون دونم فقط ،ويرافق ذلك شح كبير
في مصادر المياه العذبة المتجددة التيال تتجاوز ( )750مليون متر مكعب .وتشكل األراضي المستغلة بالزراعة البعلية

نحو ) (80%من إجمالي المساحة الزراعية .ويتصف القطاع الزراعي األردني بعدم استقرار اإلنتاج وتقلبه من عام آلخر
وذلك العتماده إلى حد كبير على مياه األمطار والتي تتذبذب كمياتها من عام آلخر ويتذبذب توزيعها خالل الموسم

الزراعي نفسه مما يؤثروبشكل مباشر على إنتاج األراضي البعلية والمراعي ومنتجات الثروة الحيوانية (الحياري والعريقات،

. )2010

وباإلضافة إلى ه ذه التحديات الخارجية فإن هناك بعض اإلختالالت الهيكلية في الزراعة األردنية ومنها

االستمرار في زراعة محاصيل ذات إستهالك عال للمياه في مناطق ال تصلح لها،وعلى سبيل المثال فإن هناك مساحات
كبيرة من الموز يتم زراعتها في منطقة وادي األردنوهي منطقة معروفة بالح اررة العالية بالنسبة للزراعات الصيفية ونقص

مصادر المياه .وإذا كان مزارعو الموز الكبار قادرين على شراء كميات من المياه تجاري أو إقامةآبار جوفية بتقنيات

عالية فإن صغار المزارعين الذين ال يقتنعون بالتحول إلى زراعاتأكثر جدوى من ناحية اإلستهالك المائي ،خاصة في

ظل وجود أنواع كثيرة من الموزالمستورد وبأسعار قريبة جداً من السعر المحلي ،مما يؤكد بأن زراعة الموز تقومبإستهالك

المياه أكثر من الفائدة اإلقتصادية الحقيقية لهذا اإلستهالك (الحياري.)2012 ،

والقليل من الناس يدركون معنى التسويق ،وأكثرهم يعتقدون بأن التسويق هو البيع ،بينما يعتقد آخرون بان

التسويق هو الترويج ،وهذا إعتقاد خاطئ ألن مفهوم التسويق أشمل وأعم وأبعد مما يعتقدون ،وقد حصل هناك إختالف
بين الكتاب والباحثين في تعريف التسويق ولعل سبب اإلختالف يكمن في النظرة الجزئية أو الشمولية لهذا النشاط

اإلنساني واإلداري.

هذا وقد عرفت جمعية التسويق األمريكية ) (American Marketing Associationعام ( ،)1995التسويق

بأنه جميع العمليات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المفاهيم المتصلة بالتسعير والترويج والتوزيع لألفكار والسلع والخدمات،

وذلك لتحقيق عمليات التبادل الضرورية بإتجاه إرضاء األفراد وتحقيق أهداف المؤسسة ( )Kotler, 2015, P.9وفي

تعريف آخر للبكري فقد عرف التسويق على أنه تلك العمليات اإلدارية التي يتم بواسطتها تحقيق المالئمة بين المنتجات
وما تتطلبه األسواق (البكري ،2005 ،ص.)11
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مشكلةالدراسة(Research Problem) :

بالرغم من الزيادة المضطردة في إنت اج الخضار والفواكه في األردن والتي تجاوز إنتاج بعض محاصيلها

احتياجات السوق المحلية ،وعلى الرغم من تزايد الطلب في األسواق الخارجية على هذه المحاصيل ،إال أن صادرات
الخضار والفواكه األردنية أظهرت اتجاهات مختلفة خالل نفس الفترة بسبب تراجع األسواق التقليدية لهذه المحاصيل مما
عزز الحاجة إلى دراسة إمكانية زيادة فرص التصدير المتاحة إلى األسواق غير التقليدية لما يوفره تنويع األسواق من
تقليل عوامل المخاطرة وعدم التأكد ،ومن أكثر المشاكل التي تواجه الصادرات األردنية من الخضار والفواكه إلى األسواق

الخارجية ،هي المنافسة التي يواجهها هذا اإلنتاج مع اإلنتاج من الدول األخرى.
كما تبرز مشكلة الدراسة في ندرة الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية

االردنية لألسواق الخارجية مما يبرر إجراء هذه الدراسة ،وفي ضوء ما سبق فإن الغرض من هذه الدراسة هو دراسة
العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.
بشكل عام تتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

السؤال الرئيسي األول :هل يوجد أثر على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية ؟
عناصر مشكلة الد ارسة:

ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:

السؤال الفرعي األول :ما أثر نوعية المنتج على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية ؟

السؤال الفرعي الثاني :ما أثر دراسة األسواق المستهدفة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية؟
السؤال الفرعي الثالث :ما أثر مالءمة التشريعات والقوانين ذات الصلة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية
لألسواق الخارجية ؟
السؤال الفرعي الرابع :ما أثر المنافسة الخارجية للمنتج على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية؟
السؤال الفرعي الخامس :ما أثر وجود قنوات توزيع مناسبة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق

الخارجية ؟

السؤال الفرعي السادس :ما أثر مالءمة االسعار على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية ؟

السؤال الفرعي السابع  :ما أثر الترويج الفعال على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية؟

السؤال الفرعي الثامن :ما أثر مدى توفر وسائل نقل مناسبة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق
الخارجية ؟

السـؤال الرئيســي الثــاني :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) (α≤0.05للعوامــل المــؤثرة علــى
زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية تعزى للمتغيرات الديموغرافية؟

أهميةالدراسة (Significance of the study):
أوال  :األهمية النظرية:

تنبع أهمية الدراسة من الناحية النظريةفي أنها تبحث في أحد الموضوعات الحديثة في التسويق وهو موضوع

العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.
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ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة بموضوع العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق
الخارجية .تعد هذه الدراسة من الدراسات األولى في حدود علم الباحث التي تبحث في العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات
الزراعية االردنية لألسواق الخارجية..

ثانيا  :األهميةالعملية :

تبرز األهمية العملية للدراسة في اآلتي:

تناولها لموضوع هام هوالعوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية..
كما تتمثل أهمية الدراسة في إمكانية تطوير تصدير المنتجات الزراعية إلى االسواق الخارجية من خالل النتائج

التي ستسفر عنها هذه الدراسة.

وتأتي أهمية الدراسة أيضا من الدور الذي تسعى اليه وهو تحقيق الهدف المنشود ،كما يمكن االستفادة مما

ستسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن االستفادة منها من قبل الباحثين والمهتمين بشؤون تسويق المنتجات الزراعية والتي
تتمثل بالعوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.
فرضيات الدراسة(Research Hypothesis) :

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05للعوامل المؤثرة

(نوعية المنتج ،دراسة األسواق المستهدفه ،مالئمة التشريعات والقوانين ذات الصلة ،المنافسة الخارجية للمنتج،وجود
قنوات توزيع مناسبة،مالئمة األسعار ،الترويج الفعال ،مدى توفر وسائل نقل مناسبة) على زيادة تصدير المنتجات

الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الرئيسة الثانية :اليوجد أثر وداللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05لزيادة تصدير المنتجات

الزراعية الى األسواق الخارجية.
ويتفرغ من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05لنوعية المنتج على
زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05لدراسة االسواق

المستهدفة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية) (α= 0.05لمالءمة التشريعات
والقوانين ذات الصلة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α=0.05للمنافسة الخارجية
للمنتج على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05لوجود قنوات
توزيع مناسبة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الفرعية السادسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05لمالءمة األسعار

على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.
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الفرضية الفرعية السابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α= 0.05للترويج الفعال
على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.

الفرضية الفرعية الثامنة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α=0.05لمدى توفر وسائل
نقل مناسبة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية.
أنموذج الدراسة (Research Model( :

من أجل اغراض هذه الدراسة قام الباحث بمراجعة أدبيات الدراسة ،وخلص إلى تطوير انموذج الدراسة اآلتي في الشكل

رقم ( )1حيث يوضح عالقات هذه المتغيرات:

المتغير المستقل

المتغير التابع

العوامل المؤثرة على زيادة تصدير

زيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى

المنتجات الزراعية

األسواق الخارجية

-

نﻮعية المنتج

-

تصﺪيﺮ المنتجات

-

دراسة األسﻮاق المستهﺪفة

-

الزراعية.

-

مالءمة التشﺮيعات والقﻮانيﻦ ذات
الصلة

-

تﻮسيع األسﻮاق

-

المنافسة الخاريية للمنتج

-

-

ويﻮد قنﻮات تﻮريع مناسبة

إيجاد منتجاات رراعياة يﺪياﺪ
تناسب األسﻮاق الخاريية.

-

مالءمة األسعار

-

التﺮويج الفعال

-

مﺪى تﻮفﺮ وسائﻞ نقﻞ مناسبة

الفاعلية

الشكل ( )1انموذج الدراسة

المصدر :تبنى الباحث اإلنموذج بعد تحليل الدراسات السابقة وبيان أوجه النقص فيها
المصدر اعداد الباحث بناء على الدراسات السابقة كما في الجدول ()1
التعريفات اإلجرائية (:)Procedural Definitions

 العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية :هي جملة العوامل المختلفة التي لها تأثير واضح على عمليةتصدير المنتجات الزراعية وتسهم في نجاحها ،وسيتم قياسه من خالل المتغيرات التالية:
 نوعية المنتج :ويقصد بها نوعية المنتجات الزراعية خضروات وفواكه وحبوب والتي يتم إعدادها للتصدير وسيتم قياسهمن خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.
 دراسة األسواق المستهدفة :ويقصد بها عمل دراسة لألسواق التي يمكن تسويق المنتجات الزراعية إليها مع تحقيقأكبر فائدة ممكنة وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 مالءمة التشريعات والقوانين ذات الصلة :ويقصد بها وضع تشريعات وقوانين يمكن من خاللها ضبط عملية تصديرالمنتجات الزراعية للخارج وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.
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 المنافسة الخارجية للمنتج :ويقصد بها منافسة المنتجات الزراعية الخارجية للمنتجات المحلية في الجودة والسعروالنوعية وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 وجود قنوات توزيع مناسبة :ويقصد بها تنوع القنوات التي يمكن من خاللها توزيع المنتجات الزراعية المختلفة لعدةجهات وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 مالءمة األسعار :ويقصد بها مدى مناسبة أسعار المنتجات الزراعية المتنوعة لالستهالك المحلي والخارجي وسيتمقياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 الترويج الفعال :استخدام استراتيجيات تسويقية مناسبة يمكن من خاللها تسويق المنتجات الزراعية المختلفة لجهاتعدة وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.
 مدى توفر وسائل نقل مناسبة :إيجاد وسائل نقل مختلفة برية وبحرية وجوية لتسويق المنتجات الزراعية المختلفةللخارج وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 األسواق الخارجية:هي جميع األسواق التي يمكن لها أن تستقبل المنتجات الزراعية المصدرة لها من دول أخرىوسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

 تصدير المنتجات الزراعية :منخالل زيادة الصادرات للمنتجات الزراعية بما يزيد من حجم اإليرادات .وسيتم قياسهمن خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.

توسيع األسواق :العم ل على إيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعيةوسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات

العالقة باالستبانة.

إيجاد منتجات زراعية جديدة تناسب األسواق الخارجية :العمل على تحسين نوعية المنتجات الزراعية بما يتالءم

مع الطلب في االسواق الخارجية .وسيتم قياسه من خالل الفقرات ذات العالقة باالستبانة.
محددات الدراسة وحدودها ): (Limitations and Delimitations of the study

 الحدود المكانية :تقتصر الدراسة الحالية على أسواق تصدير المنتجات الزراعية األردنية لألسواق الخارجية (السوقالمركزي للخضار).

 الحدود البشرية :تقتصر الدراسة الحالية على عينة العاملين في تسويق المنتجات الزراعية االردنية لألسواقالخارجية.

 الحدود الزمنية :تطبق الدراسة في العام 2018/2017 الحدود العلمية  :تتحدد الدراسة في بيان العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المتنجات الزراعية األردنية لألسواقالخارجية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة :

يستعرض الباحث فيما يلي اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة وكما يلي:

أوالً :اإلطار النظري:
يعد األردن بلدًا زراعياً ،ويهدف من خالل الزراعة استثمار الموارد الطبيعية المتاحة وتوليد فرص عمل ،وتوفير
المواد األولية للتصنيع الزراعي والتأكيد على الروابط االقتصادية من خالل تكامل مع القطاعات االقتصادية األخرى،
ومع ذلك فإن األردن يعد من الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة ،إذ أن مساحة األرض القابلة للزراعة ال تتعدى
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( ) %10من إجمالي مساحة المملكة األردنية الهاشمية ،إضافة إلى شح المياه العذبة المتجددة التي ال تتجاوز (750

مليون متر مكعب) ،وقد ساهم انضمام األردن إلى منظمة التجارة الدولية إلى دعم الزراعة في األردن وقيام الحكومة

بتقديم الدعم للمزارعين ،ومع ذلك فإن الزراعة في األردن تعاني من العديد من المشكالت الداخلية والخارجية التي تؤثر

بشكل أو بآخر على الزراعة األردنية.

وتتسم الزراعة األردنية بمجموعة من الخصائص يمكن إيجاز أهمها على النحو التالي (الحياري والعريقات،

:)2010
.1

نــدرة األ ارضــي الخصــبة وضــعف القــدرة االســتثمارية ،حيــث قــدرت األ ارضــي الزراعيــة بحـوالي  9ماليــين دونــم ،وتقــدر المســاحة

الخصبة منها بحوالي مليون دونم فقط .أما باقي األ ارضـي األردنيـة فهـي منـاطق جافـة وشـبه جافـة تقـدر نسـبتها بحـوالي %81
من إجمالي مساحة األردن التي تبلغ  88.9مليون دونم تقريباً.

.2

ندرة الموارد المائية ،وضعف قاعدة المعلومات عنهـا ،وتـدني مسـتوى تطـوير المصـادر المائيـة ،حيـث ارتفـع العجـز المـائي إلـى

ح ــولي  282ملي ــون مت ــر مكع ــب ف ــي ع ــام  1995ويق ــدر أن يس ــتمر االتج ــاه التص ــاعدي للعج ــز الم ــائي ليص ــل إل ــى حـ ـوالي
1440مم 3مع حلول عام ألفين وعشرين.

.3

ضــعف القاعــدة اإلنتاجيــة لمســتلزمات اإلنتــاج والتصــنيع الز ارعــي ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى االعتمــاد علــى اســتيراد مســلتزمات
اإلنتــاج والتصــنيع الز ارعــي ،ويجعــل مــن الز ارعــة األردنيــة ز ارعــة تحويليــة تصــدر نســبة كبيـرة مــن القيمــة المضــافة المتحققــة مــن
النشاطات الزراعية إلى الخارج كما تجعل منها زراعة تابعة بما تحمله تلـك التبعيـة مـن آثـار سـلبية علـى األمـن الز ارعـي وعلـى

االقتصاد الوطني ،كما تضع قيداً قوياً على إمكانات التنمية الزراعية.
.4

الفجــوة التكنولوجيــة ،حيــث يالحــظ أن هــذه الفجــوة ال ازلــت واســعة بــين األردن والــدول المتقدمــة علــى الــرغم مــن التوســع الكمــي

والنــوعي فــي اســتخدامات تكنولوجيــا الز ارعــة فــي الز ارعــة األردنيــة .وبــالنظر لتــدني دخــول الم ـزارعين وضــعف إمكانــاتهم الماليــة
وصــغر حيــازاتهم وغيرهــا مــن العوامــل غيــر المشــجعة التــي تضــع قيــداً علــى التوســع النــوعي والكمــي فــي مجــال اســتخدامات
التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ،يمكن االعتقاد بوجود قيود على إمكانيات التوسع الرأسي في الزراعة.

.5

ضــعف قاعــدة الخــدمات المســاندة ،وبخاصــة مؤسســات البحــث والتطــوير واإلرشــاد والتمويــل واإلق ـراض الز ارعــي ،إلــى جانــب

.6

التغيير المستمر في السياسات الزراعية ،وعدم انسجام مختلف السياسات الزراعية مع قانون الزراعة بما فيها السياسة الزراعيـة

ضعف التنسيق المؤسسي ،والظروف القاسية التي يعمل فيها الباحثون والمرشدون الزراعيون.

التي اعتمدت مؤخ اًر .األمر الذي يمثل ثغرة في تنفيذ هذه السياسات من حيث تعارضها مع قانون الزراعة ،كما يجعل من أمر
تجاوزها باالعتماد على النصوص القانونية باالعتماد على نصـوص السياسـة الزراعيـة أمـ اًر ممكنـاً يتـيح مجـاالً للقـ اررات الفرديـة
وبخاصة الق اررات الفردية ذات الطابع النفعي.

العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية:
أوال  :نوعية المنتج

يعتبر المنتج من أهم عناصر المزيج التسويقي خاصة وأن عناصر المزيج التسويقي األخرى تعتمد بشكل

أساسي على وجود سلعة معينة لتتجه مجمل النشاطات لتسويقها ويمكن تعريفها(الخطيب:)2005 ،

 على أنها شيء يحمل خصائص وصفات ملموسة وغير ملموسة يمكن عرضها في السوق لجذب االنتباه ويمكن لهذاالشيء تلبية حاجات ورغبات إنسانية وقد تكون مادية أو خدمية.

 وتعرف السلعة بأنها ذلك المزيج من المكونات المادية والغير المادية والتي يشتريها المستهلك جميعا وفي آن واحدوذلك لهدف إشباع حاجة من حاجاته المتعددة وتلبية متطلباتها
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 ويرى كوتلر ( )kotlerالمنتج على انه أي شيء يمكن تقديمه للسوق بغرض االستهالك أو االستخدام آو الحيازة أواإلشباع لحاجة معينة أو رغبة معينة وهو بدلك يشمل على األشياء المادية والخدمات غير المادية واألشخاص
واألماكن والمنظمات ،واألفكار وان مفرد المنتج هي وحدة مميزة بمجموعة من الخصائص مثل الحجم ،السعر

والمظهر المادي  ،واللون والطعم وغيرها.((Kotler, 2003).

فالمشتري وفقا لهذه التعاريف ال يشتري المنتج بخصائص مادية فحسب وإنما يشتري االنطباع عنه أيضا الذي

يتجسد في الصورة التي يتخيلها عن هذا المنتج من جراء مشاهدته له وسماعه عنه كاالسم التجاري المميز (الشهرة أو
خدمات ما بعد البيع …..الخ).

ونميز ثالث مستويات للمنتج (عكروش ،وعكروش:.)2004 ،

 -1المنتج األساسي (المركزي) :

ويعني المزايا األساسية التي يبحث عنها المشتري والتي تسمح بإشباع حاجاته.

 -2المنتج الملموس:

هو الذي يتكون من المالمح واألبعاد المادية الملموسة والتي تسهل عملية المبادلة للمنتج األساسي

 -3المنتج بمفهوم واسع (المتنامي) :هو جميع الخدمات التي ترافق المنتج التوزيع ،التركيب  ،الضمان  ،الصيانة
ثانيا  :دراسة األسواق المستهدفة

دائما البد أن نحدد المستهلكين  /العمالء المستهدفين حتى نستطيع حساب الطلب المتوقع وحتى نستطيع تلبية

احتياجات هؤالء العمالء .ونظ ار ألن إرضاء جميع الناس أمر ال يمكن تحقيقه فإننا بحاجة لتقسيم العمالء إلى مجموعات
مختلفة في احتياجاتها أو سلوكها (الشرائي) ثم نحاول اختيار الجزء (األجزاء) الذي سنحاول إرضاءه (إرضاءها).
فمثال(مصلح:)2011 ،

 ال يمكن تصم يم مطعم يرضي طلبات جميع الناس ألن هناك من يريد وجبات سريعة ،وهناك من يريد أن يأكلوجبات عادية ،وهناك من يريد أن يجلس في جو عربي تقليدي ،وهناك من يريد أن يكون المطعم له ديكورات

عصرية ،وهناك من يريد أن يجلس في رائحة شوي الكبدة ،وهناك من يحب رائحة السمك .ناهيك عن االختالف في

القدرة المالية .ما الذي يحدث عادة لحل هذه المعضلة؟ يتم تصميم المطعم والخدمة لقسم محدد من العمالء فتجد

مطعم يرتاده شباب الجامعة ومطعم يرتاده العائالت متوسطة الدخل ومطعم ال يرتاده إال ذوي الدخول المرتفعة

وهكذا.

 -ال يمكن تصميم لعبة أطفال تصلح ألي سن وأي أسرة فاألطفال يتفاوتون في القدرة الذهنية حسب السن واألسر

تتفاوت في القدرة المالية .كذلك فإن لعب البنات تختلف عن لعب األوالد .لذلك فإن مصنع لعب األطفال يستهدف

فئة معينة من األطفال من جنس واحد وسن متقارب ومستوى اقتصادي معين.

إذن فتقسيم السوق هو أسلوب معروف إلدارة األعمال المختلفة .فكيف نستطيع تقسيم السوق؟

دعنا نتذكر لماذا نريد تقسيم السوق :إننا نريد أن نقسم السوق إلى أقسام بحيث يكون لكل قسم متطلباته المختلفة

عن األقسام األخرى وبحيث يمكن تلبية طلبات هذه األقسام .تقسيم السوق يعتمد على طبيعة السوق من حيث كونه سوق

استهالكي أو سوق تجاري .السوق االستهالكي يعني أن العميل هو المستهلك ،أما في السوق التجاري فيكون العمالء هم
المؤسسات والشركات (السرابي.)2006 ،
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يمكن تقسيم السوق االستهالكي إلى أقسام باستخدام أحد أو بعض التقسيمات اآلتية ):(Satyendra , 2009
 جغرافية  :مصر -الجزائر – سوريا – قطر ،أو حي الجيزة – حي المهندسين – اإلسكندرية – المنيا ،أو مناطقريفية ومدن ،أو مناطق حارة ومناطق باردة ،أو مدن ساحلية ومدن غير ساحلية ،مناطق مزدحمة ومناطق غير

مزدحمة.

 ديمجرافية (إحصائيات السكان) :ذكور وإناث ،أطفال وشباب وكبار ،عائالت صغيرة وعائالت كبيرة (حسب عددأفراد العائلة) ،عائالت بدون أطفال وعائالت بأطفال ،صحيح ومريض بمرض خفيف ومريض بمرض شديد ،نحيف
وسمين وسمين جدا ،ذو شعر كثيف ومهدد بسقوط الشعر ويعاني من سقوط الشعر ،تقسيم حسب مستوى الدخل،
تقسيم حسب المهنة :مهندسين ومحاسبين وصيادلة ومديرين ومعاشات وعاطلين وخالفه ،تقسيم حسب مستوى

التعليم :تعليم متوسط وتعليم جامعي وتعليم فوق الجامعي ،وكذلك تقسيم حسب الديانة وحسب اللون – هذه
التقسيمات تهدف إلى أن يكون المنتج مناسبا للعميل فمثال العميل شديد البياض قد يحب ألوانا تختلف عن التي

تناسب الشخص األسمر.

 سيكولوجية (نفسية) :مستوي اجتماعي عالي ومنخفض ومتوسط ،أو طموح ومكافح وناجح ،أو انطوائي واجتماعيجدا.
 سلوكية (سلوك العميل تجاه المنتج) :عميل سابق وعميل محتمل وعميل دائم ،حسب استخدام المنتج مثل استخدامخفيف وشديد ومتوسط ،حسب توقيت الشراء مثل عميل يشتري عادة صباحا وعميل يشتري مساء أو عمالء يشترون

المنتج لالستخدام الدائم وآخرون يشترونه لالستخدام المؤقت أو عميل يشتري في األعياد وآخر يشتري في
المصايف ،حسب الفائدة المطلوبة من المنتج مثل الجودة والراحة والسرعة والسعر.

ويمكن تقسيم السوق التجاري إلى أقسام باستخدام أحد أو بعض التقسيمات اآلتية (معال:)2008 ،

 ديمجرافية  :تقسيم حسب حجم الشركات مثل شركات عمالقة وكبيرة ومتوسطة وصغيرة ،تقسيم حسب الصناعة مثلصناعة الزجاج وصناعة الورق وصناعة البالستيك ،تقسيم حسب الموقع الجغرافي مثل شركات في السعودية

وشركات في قطر وش ركات في اإلمارات ،شركات تابعة للحكومة وشركات مساهمة وشركات محدودة وشركات ذات

ملكية فردية.
 متغيرات التشغيل  :تقسيم حسب التكنولوجيا المستخدمة مثل التكنولوجيا المختلفة في صناعة ما ،تقسيم حسب شدةاالستخدام مثل مؤسسات ذات استخدام شديد ومتوسط وبسيط ،تقسيم حسب احتياجات العميل للخدمة مثل مؤسسات

تحتاج خدمات كثيرة ومؤسسات تحتاج خدمات قليلة.

 أسلوس الشراء  :تقسيم حسب أسلوب اختيار المنتج مثل مؤسسات تبحث عن الجودة ومؤسسات تبحث عن األسعارالزهيدة ومؤسسات تبحث عن خدمة ما بعد البيع ،تقسيم حسب مركزية عملية الشراء لدى العميل مثل مؤسسات
مركزية في الشراء ومؤسسات لديها المركزية في اتخاذ ق اررات الشراء ،تقسيم حسب طريقة التعاقد واالختيار المفضلة

لدى العميل مثل مؤسسات تفضل التأجير ومؤسسات تفضل الشراء ومؤسسات تفضل عقود الخدمة (عقود

المقاوالت) ،تقسيم حسب طبيعة عمل المؤسسة مثل مؤسسات تخصصها األساسي تجاري ومؤسسات تخصصها

مالي ومؤسسات تخصصها هندسي ،تقسيم حسب التكنولوجيا المستخدمة في الطلب مثل مؤسسات مستخدمة للشبكة

الدولية ومؤسسات لها شبكة خاصة للشراء ومؤسسات مستخدمة للفاكس والبريد (سويدان..)2010 ،
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 خصائص الطلب :تقسيم حسب حجم الطلب مثل مؤسسات ت طلب كميات كبيرة في أمر التوريد الواحد ومؤسساتتطلب كميات صغيرة ،تقسيم حسب سرعة الطلب مثل شركات تحتاج مدة توريد قصيرة جدا وشركات تقبل مدة توريد

طويلة ،تقسيم حسب استخدام المنتج/الخدمة فمثال يمكن التركيز على شركات لها استخدام محدد للمنتج أو محاولة

تلبية احتياجات استخدامات عديدة.

 سلوك العمالء  :مؤسسات لها والء شديد لمورديها وشركات ليس لديها والء لمورديها ،شركات لديها عدد محدود منالموردين وشركات لديها عدد كبير من الموردين ،شركات لديها استعداد للمخاطرة وشركات ليس لديها استعداد

للمخاطرة.
ثالثا  :مالءمة التشريعات والقوانيا ذات الصلة

ويقصد بها وضع تشريعات وقوانين يمكن من خاللها ضبط عملية تصدير المنتجات الزراعية للخارج

(.)satyendra ,2009,p21

ومن المعلوم أن الحكومات لها دور هام وحاسم في زيادة قدرة التنافس للسلع والخدمات من خالل اإلجراءات

اآلتية (:خربوطلي)2014 ،
 -1العمل على توفير خدمات البنية التحتية والتي تساند تدعم القطاعات السلعية والخدمية .

 -2انتهاج السياسات االقتصادية والمالية والنقدية والضريبة المتوازنة واإلجراءات اإلدارلية المرنة المنفتحة .
 -3وضع قوانين وتشريعات واضحة التي تنظم البيئة االستثمارية المشجعة.

وعليه ،فإن أي تحديث في تشريعات وقوانين وأنظمة ضرائب بشكل ميسر من أجل تخفيض العبء للعمليات

اإلدارية التي يحتاج لها قطاع الصناعات واألعمال يسهم في زيادة التنافسية ،ولكن تتضح المشكلة في عملية التطبيق
والتي تصبح من األعباء لكثرة االجتهادات والمراجعة والروتين ،األمر الذي يبين مدى أهمية وضع التشريع الواضح للفهم
وسهل التطبيق ،للمتعاملين ،فالدور الذي تؤديه الحكومة يتركز في الغالب على تطوير التشريعات واألنظمة من أجل

ضمان الشفافية وتطبيقها ،باإلضافة للسياسات المالية والنقدية والتي يجب أن تكون مدروسة ورشية ،تسهم في إيجاد
ظروف ومناخ أعمال مشجع ،هذا الدور الذي ما زال ضعيفاً نظ اًر لعدم مواكبة التشريعات التي تصدر لالحتياجات
المتزايدة في قطاع األعمال(خربوطلي.)2014 ،

رابعا  :المنافسة الخارجية للمنتج
ويقصد بها منافسة المنتجات الزراعية الخارجية للمنتجات المحلية في الجودة والسعر والنوعية ( Jain&Batia,

.)2007,p45

ساهمت العولمة في انتفاح األسواق زيادة حجمها ،وتوفير مزيد من الفرص أمام الشركات من أجل االستفادة من
الوفورات في الحجم الكبير لإلنتاج والزيادة في القيم المضافة ،حيث أن هناك عالقة طردية بين حجم الصادرات وبين
التوسع في األسواق الخارجية ،حيث استطاعت التجارة الخارجية أن تؤدي دو اًر هاماً في مسار التنمية االقتصادية لعدد

من الدول والمجتمعات ،وذلك نتيجة جهود تم بذلها من قبل الدول في نطاق التحرر االقتصادي والجهود المبذولة عالمياً
من المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية) (WTOوذلك من أجل تخفيف القيود أمام تدفقات المنتجات

بين الدول ،األمر سهل عملية دخول كثير من المنتجات الخارجية للدول من أجل تسويقها محلياً ،األمر الذي ساهم في
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ركود المنتجات المحلية مقابل المنتجات الخارجية ،وذلك أن معظم المنتجات الخارجية يكون تباع بسعر أقل من
المتنجات المحلية (محمد..)2010 ،
خامسا  :وجود قنوات توزيع مناسبة

تعرف قنوات التسويق على أنها المعبر الذي تتدفق من خاللها المنتجات من أماكن إنتاجها إلى أماكن

استهالكها ،وتتكون من مجموعة من المؤسسات المتكاملة بشكل أو بآخر والمعنية بالقيام بعمليات متخصصة هدفها

توصيل المنتجات إلى المشترين وتمكينهم من الحصول عليها واالنتفاع بها (معال ،2008 ،ص.)238

كما تعرف قنوات التسويق على أنها :مجموعة من المنظمات المستقلة المسؤولة عن تصنيع المنتجات او تقديم
الخدمات للعمالء بغرض االستهالك واالستخدام (عكروشوعكروش ،2004 ،ص.)387

كما عرفت القن وات التسويقية على أنها :نظام من األفراد والمنظمات الهادفة لتوجيه تدفق السلع والخدمات من

المنتج إلى المستهلك (سويدان ،2010 ،ص.)284

ابتداء من مصدرها حتى
كما تعرف قنوات التسويق على أنها :مجموعة من المحطات التي تنتقل عبرها السلعة
ً
وصولها إلى المستهلك النهائي (معال ،2008 ،ص.)240
وأخي اًر الباحث القنوات التسويقية على أنها مجموعة من المنظمات المتعاونة مع بعضها البعض والتي يقع على

عاتقها إتاحة أو توفير السلعة أو الخدمة لالستخدام أو االستهالك من قبل المستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي.
سادسا  :مالءمة األسعار

السعر ه و أحد عناصر المزيج التسويقي (المنتج ،السعر ،التوزيع ،الترويج) ،وهي ماتعرف باللغة االنكليزية بـ

) ،4P (Product, Price, place, promotionوالسعر هو العنصر الوحيد الذي يعطي إيرادًا للشركة ،في حين أن

باقي العناصر تحملها تكاليف ،لذلك تسعى الشركة لتحديده بشكل مناسب( .الخطيب.)2005 ،

إن السعر عبارة عن الشكل الذي يعبر عن قيمة السلعة ،ويتم التعبير عنه بالنقود ،وإن المستهلك ينظر دائماً

إلى السعر من حيث مدى تطابقه مع الفوائد المتوقعة ،ومدى مطابقته وتوافقه لجودتها ومواصفاتها وقيمتها الحقيقية،
ويؤثر السعر على إدراك المستهلك ويعتبر مقياساً للجودة خاصة في الحاالت التي يصعب فيها تقييم المنتج ،لكن ذلك

اليعني أن قيمة السلعة هي ذاتها لدى جميع المستهلكين ،بل إنها تختلف من شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر،

وأيضاً من سوق إلى أخرى( .شناك)2016 ،

سابعا :الترويج الفعال،
تعري

الترويج وخصائصه:

أدت حداثة مفهوم الترويج ومحدودية الحصيلة المعرفية والعملية المتجمعة عنه في أوعية الفكر التسويقي في

كثير من األحيان إلى تبرير عدم وجود إطار متكامل من المفاهيم تمكن من تحديد األبعاد والمضامين األساسية لعملية

الترويج .ومع ذلك ،فإن محاولة القيام بذلك ستكون المحور الرئيسي الذي سترتكز عليه المناقشة في هذا الفصل من

الكتاب الحالي.

ومع ذلك ،فإن هناك محاوالت عديدة استطاع من خاللها مفكرو التسويق رسم المعالم والخصائص الرئيسية التي

تميز النشاط الترويجي عن غيره من األنشطة التسويقية األخرى .وسنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء عليها ،وصوالً
إلى تحديد واضح لمفهوم الترويج ،يمكن أن يكون مفيدًا للدارس والباحث في هذا المجال.
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فقد عرف  Kernanالترويج بانه الجهد المبذول من جانب البائع إلقناع المشتري بقبول معلومات معينة عن

سلعة أو خدمة ،وحفظها في ذهنه بشكل يمكنه من استرجاعها .وبصورة أكثر تحديدًا ،فإن عملية الترويج تنطوي على

محاولة من جانب البائع إلبراز الخصائص المميزة للسلعة أو الخدمة المروج لها كالتصميم والتغليف ،وإسم العالمة،

والجودة ،والسعر ثم إقناع المشتري المرتقب بهذه الخصائص لشراء هذه السلعة أو الخدمة .ويستلزم ذلك بالضرورة وجود

تدفق للمعلومات من جانب البائع إلى المشتري المرتقب بشكل مباشر أو غير مباشر (Kernrn, Dommermuth
).and M. S., 2003

أما كوتلر Kotlerفقد عرف الترويج على أنه النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي ،وينطوي على

عملية اتصال إقناعي ) .(Kotler, 2003ومع هذا التعريف يتصف بقدر كبير من الدقة والشمولية التي تكسب المفهوم

الترويجي درجة من التميز عن غيره من األنشطة التسويقية األخرى إال أن كوتلر نفسه يعترف بالصعوبة الكبيرة التي
تكتنف عملية تحديد مفهوم الترويج .فسعر السلعة ،والنموذج(المودي) ،ومستوى الجودة ،الخدمة ،والعالمة المميزة ،كل
ذلك له مضامين ترويجية يمكن من خاللها استمالة السلوك الشرائي .ومع ذلك فإنه إذا ما قبلنا هذه المقولة فإن مفهوم

الترويج سينطوي على قدر كبير من الغموض وااللتباس .ولهذا ،فإن األمر يحتاج إلى محاولة جادة يتم من خاللها إبراز
مفهوم الترويج ،كنشاط تسويقي متميز ومتخصص ،ذو مضمون محدد وأهداف واضح.
وأبرز ما يشير إليه تعريف كوتلر للترويج صفتان رئيسيتان هما :

 -1أن الترويج هو عبارة عن نشاط تسويقي ،وهذا يوضح الطبيعة الديناميكية للترويج ،ويؤكد انتماءه كعنصر إلى
المزيج التسويقي .Marketing Mix

 -2أن الترويج ينطوي على محاوالت إقناع ،وهذا يؤكد المضمون االتصالي للترويج.
ثامنا  :مدى توفر وسائل نقل مناسبة

وهي إيجاد وسائل نقل مختلفة برية وبحرية وجوية لتسويق المنتجات الزراعية المختلفة للخارج (عبيدات ،2012

ص .)29

وتعد عملية توفر وسائل النقل للمنتج من أهم عمليات التوزيع للمنتج ،ذلك أن تسهم في نقل المنتجات داخلياً
وخارجياً ،وتعد الثورة التكنولوجية في قطاع النقل الوسيلة التي تسهم في عملية نقل المنتج بشكل ميسر وسهل بدون أي
صعوبات ،حيث أن الوسائل المتعارف عليها والمتوفرة للنقل سكك حديدية وطرق برية ونقل مائي جوي قد شهدت تطور

غير مسبوق في ت اريخ األعمال .وتؤثر وسائط النقل في المجتمعات من خالل زاويتين هامتين أولها :أنها تعد العامل

المحدد له أهمية قصوى في تحديد اختيارات المنتجين والمصنعين للمكان الذي يودون نقل المنتجات إليه .وثانياً ،فوسائل

النقل تؤثر بشكل كبير في المقدرة على دفع األسعار للسلع التي سوف تنقلها تلك الوسائل ،حيث تدخل التكاليف المتعلقة
بالنقل في أسعار البيع ولها أثر كبير في نقل المنتجات والسلع في أسعار بيع منتجات نهائية ،ذلك كله يبن مدى الدور

الذي يلعبه قطاع النقل في اإلنتاج والتوزيع في المنتج (بوختارة ،وزرقون ،وبوعمارة ..)2017

حيث عرف النقل بأنه الوسيلة التي يمكن استغاللها ،باتجاه الزيادة في اإلنتاج وتحسين النوعية وانتقال السلع

من أماكن إلى أخرى تكون أكثر نفعاً ،حيث يعد النقل بأنه عصب الكيان االقتصادي واالجتماعي ،باعتباره وسيلة فاعلة
في تحقيق اتصال مستمر بين نقاط مختلفة لعمليات اقتصادية واجتماعية من أجل مواجهة التوسع األفقي للمدن

واختصار المسافات بين المنتج والمستهلك (عبيدات ،،2012ص.)29
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الدراسات السابقة ذات الصلة:
 -الدراسات باللغة العربية

يوجد العديد من الدراسات التي عالجت موضوع تصدير المنتجات الزراعية وعالقته بمتغيرات كثيرة ،كما أن

هنالك العديد من الدراسات التي تعرضت إلى التسويق للمنتجات الزراعية لألسواق الخارجية ،نورد هنا بعض الدراسات

التي أجريت والتي لها عالقة بموضوع الدراسة وكاآلتي:

دراســة دحــو ( )2016بعن ـوان :التســويق الــدولي للمنتــوج الزراعــي كــأداة لتنميــة الصــادرات الجزائريــة خــارج المحروقــات،
دراسة واقع تسويق التمور في الجزائر

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التسويق الدولي للمنتوج الزراعي كأداة لتنمية الصادرات الجزائرية خارج

المحروقات ،دراسة واقع تسويق التمور في الجزائر ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل عينة تكونت من
( )19من توزيع ال تمور وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي توصلت
الدراسة إلى النتائج التالية :أن تنمية الصادرات الجزائرية تعد إحدى الدوافع المهمة للمؤسسات الجزائرية العاملة في ميدان
تسويق التمور ،وأن هناك قصور في تطبيق استراتيجية التسويق الدولي للمؤسسات التي تصدر التمور ،األمر الذي

انعكس سلباً على كمية صادراتها.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في بعض التعريفات اإلجرائية.

دراسة الفراجي وتامر ومنهل ( )2016بعنوان الكفاءات التسويقية لبعض محاصـيل الخضـر فـي محافظـة بغـداد الزراعـي
الصيفي .2014
وقد هدفت الدراسة في البحث عن قياس الكفاءة التسويقية للمحاصيل الزراعية والتعف على الخدمات والوظائف

التسويقية من خالل قنوات التسويق المختلفة ،وكذلك دراسة الهوامش التسويقية ونصيب المنتج وتاجر الجملة وللتجزئة

من توزيع دينار الزبون للحكم على مدى الكفاءة للنظام التسويقي ،وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من المحاصيل

الزراعية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن كفاءة التسويق للمحاصيل الزراعية منخفضة ،وأن الهامش التسويقي بين سعر

المنتج وسعر المستهلك يمثل جزءاً مهماً مما يدفعه المستهلك.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في األهمية النظرية والعلمية للدراسة الحاليه.

دراســـة مصـــل (.)2011التحـــديات والمشـــاكل التـــي تواجـــه تســـويق الفواكـــه والخضـــروات فـــي محافظـــة قلقيليـــة حلـــول
واقتراحات.

هدفت الدراسة لتشخيص تحديات ومشاكل تواجه عملية التسويق للفواكه والخضروات في قلقيلية ،سبيال لوضع

مقترحات لحل هذه المشكلة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل بيان المشكالت التي تواجه قطاع تصدير
المتنجات الزراعية في قلقيلية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم المشكالت والتحديات التي تواجه تسويق الفواكه
والخضروات ،كالمشكالت التي تتعلق باألسواق المركزية ،ومنافسة المنتجات اإلسرائلية ،وعدم وجود برادات لتخزين
الفائض من اإلنتاج وعدم وجود شركات تصدير أو شركات تصنيف وترويج عربية من أماكن اإلنتاج ،ومنع تصدير

المتنجات بسبب المنع اإلسرائيلي.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في بناء نموذج الدراسة وخاصة ما يتعلق بالمتغير المستقل.
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دراسة عبيدات ( )2010بعنوان :معوقات إنتاج وتسـويق الخضـروات والفاكهـة السـودانية لالسـواق العربيـة ،خـالل الفتـرة
(.)2007-2003

هدفت الدراسة للتعرف على أهم المعوقات التي تحد من استغالل إمكانيات السودان الزراعية في إنتاج وتسويق

العديد من الخضروات والفواكه لتلبية الطلب المتنامي في األسواق العربية.

تم اتباع منهج وصفي تحليلي ،من خالل عينة من العاملين في قطاع التصدير بلغ عددهم ( )120فرداً

واستخدمت االستبانة كأدوات لجمع بيانات الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن إنتاج السودان يتصف بالضعف ،وهناك
ضعف في مساهمة السودان في واردات الدول العربية ،وأن أهم أسواق التصدير هي لإلمارات ،وأن قطاع التسويق تواجه
معوقات عدة منها عدم توظيف التكنولوجيا وضعف استخدام برامج التسميد.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في بناء نموذج الدراسة وخاصة ما يتعلق بالمتغير التابع.
الدراسات باللغة اإلنجليزية :
دراسـة ( )satyendra ,2009بعنـوانو How market Orientation and Outsourcing Create Capability
،and impact Business Performance

هدفت إلى التعرف على دور التوجه السوقي والمرونة اإلستراتيجية في بناء القدرات التسويقية وتعزيز أداء العمل

التجاري كما تهدف إلى معرفة كيف تساهم المصادر الخارجية في أداء المؤسسة من حيث محاولتها في التعرف على

الدور التكميلي لتوجه السوق والدور الوسيط للقدرة التسويقية .وقد أجريت الدراسة على عينة من الهندية واألجنبية البالغ
عددها ( .)217وقد توصلت الدارسة إلى أن التوجه السوقي والمرونة اإلستراتيجية يساهمان في بناء القدرات السوقية وان
المصادر الخارجية تعمل وتساهم في أداء العمل التجاري وان المصدر العالي للمخاطرة يكون له اثر ايجابي على أداء
العمل التجاري كما أن التوجه السوقي والمصادر الخارجية يمكن أن تكون أدوات متممه في جهودا لبناء القدرات السوقية

تعزيز العمل التجاري وإدارة األوضاع التي تحتوي على المخاطرة.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في مصادر جمع البيانات ومشكلة الدراسة.

دراسة ( )Jain &Batia, 2007بعنوانو Market Orientation and Business Performance: The Case of
Indian Manufacturing firms
هدفت إلى معرفة مدى تأثير التوجه السوقي على أداء بعض الشركات الهندية العاملة في السوق الهندي،
وخلصت هذه الدراسة إلى أنها تدعم تأكد أن تبني التوجه السوقي هومسألة جوهرية ال غنى عنها لتحقيق أداء أفضل في

الشركات وان العالقة ايجابية بين التوجه بالسوق واألداء المالي ،كما أكدت أن التوجه بالسوق يدعم فاعلية توظيف

المهارات والموارد في قيام الشركة بعملياتها ،كما أن هنالك عالقة ايجابية بين التوجه بالسوق ومقاييس األداء غير المالي
من حيث روح الفريق لدى الموظفين وااللتزام بالمنظمة ،وجودة المنتج ،وتحسين المنتج الجديد ،ورضا العمالء أعلى.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في صياغة مقدمة البحث.

دراسـة ( )Hult,et..al.2005بعنـوان (و Market Orientation and Performance: An lntegration of
")Disparate approaches

هدفت إلى فحص العالقة بين التوجه السوقي واألداء من خالل استخدام بيانات ل  217شركة في الواليات

المتحدة األمريكية ،وتم استخدام مدخلين ،األول ،يتعلق بالثقافة المؤسسية ،والثاني ،يرتبط بعناصر عملية المعلومات،
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وتوصلت اإلدارة إلى أن كال المدخلين للتوجه السوقي يساعد في توضيح األداء وأال أن التأثيرات كانت متوسطة
لالستجابات التنظيمية .من هنا فمن المفت رض أن يتم األخذ بعين االعتبار كال المدخلين للتوجه السوقي ،ومن المفترض

أن يتم فحص التوجه السوقي في تحديد األسبقيات األخرى المهمة لألداء.
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في مشكلة الدراسة وأهميته

وأجرى مرجان ) Morgan (2009دراسة بعنوان قياس قدرات السوق والتوجهات السوقية ،وتكونت العينة من ( )748من

األسواق التجارية العاملة في الواليات المتحدة األمريكية والتي بدورها تقدم سلع وخدمات معمرة وغير معمرة ،وهدفت الدراسة إلى

قياس قدرات السوق والتوجهات السوقية وذلك من خالل المصادر التي تم توزيعها في مواقع السوق كمحرك ألداء المؤسسات،
وخرجت الدراسة بنتائج أهمها أن التوجه السوقي له تأثير كبير وبشكل مباشر على عائدات السوق على الموجودات وبين أداء
المؤسسات التجارية المتوقعة ،وتعد القدرات التنظيمية موجودات رئيسية تساعد في أداء المؤسسات المتميزة.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في مشكلة الدراسة

المنهجية واإلجراءات
فيمــا يلــي اســتعراض لمنهجيــة الدراســة ومصــادر جمــع المعلومــات ومجتمــع وعينــة الدراســة وأداة الدراســة واألســاليب
اإلحصائية المستخدمة:
منهجية الدراسة :اتبعت الدراسة الحالية منهجاً وصفياً تحليلياً وذلك من خالل االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم التأكد
من خصائصها السيكومترية.

مصادر جمع البيانات:
المصادر األولية :قام الباحث بجمع بيانات الدراسة من خالل االستبانة التي تم التأكد من دالالت صدقها وثباتها.
المصادر الثانوية  :عمل الباحث ما في استطاعته للرجوع إلى األدب السابق ذي الصلة من خالل الرسائل العلمية
والكتب والدراسات المحكمة وما ينشر من تقارير ومن خالل الرجوع إلى الشبكة مع التركيز على الدراسات األجنبية

لتعمقها في موضوع الدراسة (الصدق والثبات).
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في تسويق وتصدير المنتجات الزراعية لألسواق الخارجية في سوق

عمان المركزي األردني والبالغ عددهم ( )320فرداً في العام  2018/2017والذين ما زالوا على رأس عملهم.

عينة الدراسة:

قام الباحث بعمل مسح شامل ألفراد مجتمع الدراسة من المصدرين للمنتجات الزراعية بحيث تم جمع معلومات

مفيدة عن العوامل المؤثرة على تحسين تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية في العام .2018/2017
أداة الدراسة :

قام الباحث ببناء أداة الدراسة وهي االستبانة من خالل الرجوع إلى األدب السابق وقام بالتحقق من خصائصها

السيكومترية (الصدق والثبات).
صدق األداة:

قام الباحث باستخدام الصدق الظاهري لمحتوى االستبانة والتي تم بناؤها من خالل تحديد األبعاد والفقرات وسيتم

عرضها على عدد من األساتذة المحكمين واالختصاصيين في ميدان إدارة األعمال واإلدارة العامة ،وتم إجراء كل
التعديالت حسب مالحظات السادة المحكمين إلخراجها بصورتها النهائية.
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ثبات األداة:

أما فيما يتعلق بثبات االستبانة فتم ذلك من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا بتطبق االستبانة على عينة استطالعية من

خارج عينة الدراسة بواقع ( )25فرداً ومن ثم استخراج معامل الثبات والذي بلغ ( )0.88وهو مناسب ألغراض هذه الدراسة.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي:

 -1ان زيادة تصدير المنتجات الزراعية االردنية لألسواق الخارجية ارتبطت ارتباطا ايجابيا مع العوامل المؤثرة على نجاح
تصدير المنتجات الزراعية

 -2يوجد فروق ذات داللة إحصائية في العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية األردنية لالسواق الخارجية
تبعا لمتغير العمر والخبرة الوظيفية.

 -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في العوامل المؤثرة على زيادة تصدير المنتجات الزراعية األردنية لالسواق
الخارجية تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

 -4متابعة تجارب وخبرات الدول المختلفة في مجال تصدير المنتجات الزراعية لالستفادة من خبراتهم في تحسين بيئة
التصدير للمنتجات الزراعية في األردن.

 -5ضرورة عمل ندوات وورش عمل ومحاضرات تتعلق بتصدير المنتجات الزراعية مع االستعانة بآراء الخبراء كلما
دعت الحاجة لذلك إليجاد آليات لتحسين بيئة تصدير منتجات زراعية لجميع دول العالم.

 -6أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة في المستقبل.
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القيادة التحويلية وأثرها على بناء الجدارات الجوهرية :ودراسة ميدانية في شركات االتصاالت األردنيةو
عدنان عطيوي السعيدات

أ.د .فاطمة الربابعة

جامعة مؤتة
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تاريخ اإلستالم2020/09/05 :

تاريخ القبول2020/11/04:

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر القيادة التحويلية على بناء الجدارات الجوهرية في شركات اإلتصاالت األردنية،

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت األردنية وتتمثل في
( زين ،أمنية ،أورانج) .وتكونت وحدة المعاينة من المديرين ونوابهم ورؤساء األقسام العاملين في االدارات الرئيسية في
شركات االتصاالت األردنية ،حيث بلغ عددهم ( )270موظفاً ،وتم توزيع ( )270استبانة عليهم بأسلوب المسح الشامل،

وتم استرجاع ( )266استبانة واستبعاد ( )9استبانات حيث لم تكن صالحة للتحليل اإلحصائي ،وبلغت اإلستبانات التي

تم تحليلها ( )257استبانة وبنسبة بلغت (.)%95.2

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان من أهمها وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية
(تمكين الموظفين ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة لل موظفين) على بناء "الجدارات الجوهرية" ،أما أبعاد القيادة التحويلية
(تشجيع اإلبتكار ،الهام الرؤية المشتركة) فليس لها أثر على بناء "الجدارات الجوهرية" .أوصت الدراسة بتعزيز ممارسة

نمط القيادة التحويلية في شركات االتصاالت األردنية لما لها من دور في بناء الجدا ارت الجوهرية ،واعتماد مفهوم التأثير

المثالي لدى القادة العاملين في شـركات االتصاالت األردنية وذلك بالتصرف كنماذج يسعى العاملون لمحاكاتها.
الكلمات المفتاحية :القيادة التحويلية ،بناء الجدارات الجوهرية ،شركات االتصاالت ،األردن.
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Transformational Leadership and its Impact on Building Core Competencies
"Field study in Jordanian telecommunications companies"
Adnan Al Saidat

Prof. Fatima Al Rababa'

Abstract
The study aimed to identify the impact of transformational leadership on building
core competencies in Jordanian telecommunications companies. The study relied on the
descriptive analytical approach, and the study community is a Jordanian
telecommunications company represented in (Zain, Umniah, and Orange). The unit of
analysis consisted of the managers, their deputies, and the heads of the departments
working in the main departments of Jordanian telecommunications companies.as their
number reached (270) employees, and (270) questionnaires were distributed to them
using the comprehensive survey method, (266) questionnaires were retrieved and (9)
questionnaires were excluded as they were not valid for the statistical analysis. The
analyzed questionnaires reached (257) questionnaires, with rate of (95.2%).
The study reached many results. The most important of which was a statistically
significant impact of transformational leadership dimensions (empowering employees,
taking risks, working as role models for employees) on building "core competencies.while
transformational leadership dimensions (encouraging innovation, inspiring a shared vision)
have no impact on building “core competencies. The study recommended strengthening
the practice of transformational leadership style in Jordanian telecommunications
companies because of their role in building core competencies, and adopting the concept
of ideal influence among the leaders working in Jordanian telecommunications companies
by acting as models that workers seek to emulate.
Key words: transformational leadership, building core competencies,
telecommunications companies, Jordan.
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المقدمة

في ظل التطور المستمر والسريع للمنظمات بمختلف أنواعها ،وفي وجود البيئة التنافسية بين المنظمات ظهر

مفهوم الجدارات الجوهرية ،الذي يعتبر من مفاهيم العصر الحديث في حقل االدارة حيث برز هذا المفهوم في العقد

االخير من القرن الماضي.

يعتمد بقاء ونمو المنظمات على المدى الطويل في ظل بيئة األعمال سريعة التغيير ،على قدرتها في إستغالل

واستثمار الجدارات الجوهرية التي تمتلكها ،وحفظ وبناء وتطوير تلك الجدارات ،فالجدارات الجوهرية في المنظمات تمثل

مورداً استراتيجياً يميزها عن غيرها من المنافسين ،وهي ذات طبيعة خاصة تنبع من كونها تتطلب فترة طويلة من الزمن
لبنائها ،تقوم على أساس المزج الفعال بين مختلف موارد المنظمة ،حتى يتسنى لها توليد قيمة لعمالئها تفوق ما قد يصل
اليه المنافسين وبالطريقة التي يصعب تقليدها.

ولكن توافر الجدارات الجوهرية في المنظمة ليس كافيا" بحد ذاته ،وإنما ال بد من توافر نمط قيادي قادر على

استثمار وإدارة تلك الجدارات ،وتمثل القيادة التحويلية باعتبارها نمطاً قيادياً الوسيلة االفضل الستثمار تلك الجدارت
وبنائها من خالل تصور المستقبل ،وإدراك الفرص البيئية واالستجابة للمتغيرات التي تحصل في تلك البيئة ،وتساعدها

في تحقيق الميزة التنافسية على المدى المتوسط والبعيد ،ويجعل الجدارات الجوهرية أساسية لتفوق المنتجات التي تكتسب
المنظمة من خاللها الوصول الى زبائن جدد ،وبطرق فريدة ،بقصد الوصول لإلبداع واإلبتكار في منتجات المنظمة.

لذا فأن المنظمات بمختلف أنواعها تحتاج الى بعض المداخل االدارية الحديثة التي تمكنها من مواجهة التحديات

والتغيرات والضغوط والمؤثرات المختلفة ،التي تساعدها على تلبية االحتياجات المجتمعية المفروضة عليها ،ويعد مدخل
الجدارات الجوهرية من المداخل التي أبرزتها أدبيات االدارة الحديثة ،حيث يساعد نمط القيادة التحويلية في بناء وتطوير

الجدارات الجوهرية في كافة المنظمات ،ومواجهة المشكالت التي تعترض ادائها مما يمكن المنظمات من تحقيق أهدافها.
مشكلة الدراسة

تلعب الجدارات الجوهرية دو ًار مهماً في تعزيز التفوق للمنظمات ومنها شركات اإلتصاالت األردنية (زين،

اورانج ،أمنية) وتحقيق ميزتها التنافسية في بيئة األعمال التي تتسم بالتغيرات الديناميكية والمنافسة الشديدة ،لما لهذه
الشركات من دور أساسي في خدمة المجتمع من خالل الخدمات المختلفة التي تقدمها لزبائنها ،خاصة" في ظل جائحة

كورونا التي تعصف بالعالم ،حيث يستفيد من خدماتها القطاعين العام والخاص وذلك لغايات العمل عن بعد دون تعطيل

ألنشطتها ،إال ان إمتالك الشركات لتلك الجدارات ال يعتبر كافياً ،إذ ال بد من أجل تحقيق ذلك التفوق أن يتم إستثمار
تلك الجدارات بأفضل طريقة ،األمر الذي يتوقف على طبيعة القيادات والنمط القيادي في تلك الشركات ،بإعتباره المحرك
الرئيسي في توجيه واستخدام تلك الجدارات ،وعليه قد تمثل القيادة التحويلية أحد هذه األنماط التي قد تلعب دورا" في بناء
تلك الجدارات وصقلها واستثمارها على الوجه األمثل ،وتظهر مشكلة الدراسة بعدم قدرة الباحثين على إدراك تأثير القيادة
التحويلية على بناء الجدارات الجوهرية في شركات االتصاالت األردنية.
تساؤالت الدراسة
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي :ما أثر القيادة التحويلية على بناء الجدارات الجوهرية في

شركات اإلتصاالت األردنية؟

وينبثق عنه التساؤالت الفرعية اآلتية:
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ما تصورات المبحوثين نحو مستوى توافر أبعاد القيادة التحويلية في شركات اإلتصاالت األردنية؟
ما تصورات المبحوثين نحو مستوى بناء الجدارات الجوهرية في شركات االتصاالت األردنية؟

أهمية الدراسة

تتلخص أهمية الدراسة في اآلتي:

أوالً :األهمية النظرية:
تنبثق أهمية الدراسة من مناقشتها ل موضوعات تتسم بالحداثة نوعا" ما ،ولها دور مهم في بقاء المنظمات
واستمرارها وتحقيقها لميزتها التنافسية والتي تتمثل بالجدارات الجوهرية التي تعتبر أساسا" للمنظمات التي تسعى للتفوق
والنجاح ،وموضوع القيادة التحويلية بإعتبارها أحد األنماط القيادية التي يمكن أن تلعب دورا" مهما" في بناء وإستثمار تلك
الجدارات ،كما تنبثق أهمية الدراسة من محدودية الدراسات السابقة التي ربطت ما بيـن موضوعات الدراسة والمتمثلة في
القيادة التحويلية والجدرات الجوهرية في شركات اإلتصاالت األردنية.
ثانياً :األهمية التطبيقية:

تتمثل أهمية الدراسة في أهمية القطاع المبحوث وهي شركات اإلتصاالت األردنية ،التي تقدم خدماتها ومنتجاتها

لشريحة كبيرة من المواطنين ،وتعتبر موردا" من موارد االقتصاد األردني ،وداعماً للمجتمع المحلي من خالل التزامها

بالمسؤولية االجتماعية.

كما تنبثق أهمية الدراسة من خالل تقديم توصيا ت عملية لشركات اإلتصاالت األردنية ،بخصوص القيادة

التحويلية وأثرها على بناء الجدارات الجوهرية لتساعدهم في تحقيق التميز الذي يساهم في رسم ما تطمح الشركات إلى
تحد من تحقيق األداء العالي ان وجدت.
تحقيقه من التطلعات واالرتقاء باألداء ،وتسليط الضوء على أبرز المعيقات التي ُ
فرضيات الدراسة
بناء على مشكلة الدراسة وأسئلتها ،فقد تمت صياغة الفرضيات اآلتية:

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية
بابعادها مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على
بناء الجدارات الجوهرية بابعادها مجتمعة (تطوير الموارد ،الحصول على المعرفة ،االهتمام بالتعلم الجماعي ،التنويع في

الخدمات) في شركات اإلتصاالت األردنية .وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها

مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على تطوير

الموارد في شركات اإلتصاالت األردنية.

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها

مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على

الحصول على المعرفة في شركات اإلتصاالت األردنية.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها
مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على االهتمام

بالتعلم الجماعي في شركات اإلتصاالت األردنية.
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الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها

مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على التنويع

في الخدمات في شركات اإلتصاالت األردنية
أنموذج الدراسة

انطالقاً من اإلطار النظري ومشكلة الدراسة وفرضياتها قام الباحثين باقتراح نموذج يوضح العالقات بين

المتغيرات ويوضح تأثير المتغير المستقل بأبعاده على المتغير التابع بأبعاده كما هو مبين في الشكل التالي:
المتغير المستقل
القيادة التحويلية

المتغير التابع
بناء الجدارات الجوهرية

Ho1

تطوير الموارد

تمكين الموظفين
Ho1-1
تشجيع اإلبتكار

Ho1-2

الهام الرؤية المشتركة

3Ho1-

الحصول على المعرفة

االهتمام بالتعلم الجماعي

4Ho1-

أخذ المخاطرة

التنويع في الخدمات
العمل كقدوة للموظفين

المصدر :تم تطوير نموذج الدراسة من قبل الباحثين باالعتماد على الدراسات اآلتية:
فيما يتعلق بالمتغير المستقل تم االعتماد على الدراسات اآلتية:

مهدي ،جابر وياره ،سهيله ،)2017( ،أثر القيادة التحويلية في بناء الجدارات الجوهرية في شركات التأمين العمومية بواليـة عنابـه ،مجلـة العلـوم

االقتصادية98-75 ،)18( ،1 ،
Perez, Giovani, Freites, Zahira, (2019), "Model of Relationship of Transformational Leadership and
University Management", Dyna Journal, Vol, 86, Issue, 210: 9-16
Iqbal, Zaman, (2019)," Influence of Transformational Leadership Factors on Project Success", Pakistan
Journal of Commerce and Social Science. Vol, 13, Issue, 1: 231-256

وفيما يتعلق بالمتغير التابع تم االعتماد على الدراسات السابقة اآلتية:

يعقوب ،فيحاء عبد هللا" ،)2019( ،تأثير المقدرات الجوهرية لشركات ومكاتب التدقيق علـى جـودة االربـاح للمصـارف المدرجـة فـي سـوق العـراق
لالوراق المالية" ،مجلة الدراسات المحاسبية والمالية ،المجلد ،14 ،العدد24-56 :46 ،

عبد الكريم ،عزام عبد الوهاب ،محمد ،روش ابراهيم" ،)2019( ،تاثير امتالك الشركة للمقـدرات الجوهريـة فـي تعزيـز المرونـة التصـنيعية :د ارسـة

تطبيقية في الشركات العامة للصناعات االنشائية" ،مجلة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،11،العدد441-476 :24،
Ming, Yuan, (2019),"Product Service System Transition Method: Building Firm's Core Competencies of
Enterprise", International Journal of Production Research, Vol, 57, Issue, 20: 6452-6472
Yang, Bo, Xie, Le, (2019), Dynamic Model and Simulation of Core competencies of Maritime Logistics
Enterprises for Services Innovation", Journal of Coastal Research, Vol, 1, Issue, 94:891-896
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التعريفات اإلجرائية

قام الباحثان بتحديد التعريفات اإلجرائية للمصطلحات المستخدمة في الدراسة على النحو اآلتي:

المتغير المستقل:
القيادة التحويلية  :هو النمط القيادي الذي يعبر عن قيام القيادات في شركات اإلتصاالت األردنية بتمكين الموظفين،
وتشجيع اإلبتكار ،وإلهام الرؤية المشتركة ،وأخذ المخاطرة ،والعمل كقدوة للموظفين ،والتي تم قياسها من خالل

المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول فقرات اإلستبيان المتعلقة بهذا المتغير.
أبعاد المتغير المستقل:

التمكيا  :هو قيام القيادات في شركات االتصاالت األردنية بمنح الموظفين حرية واسعة داخل الشركة في اتخاذ الق اررات

وحل ال مشكالت ،وتحمل مسؤولية الق اررات المتخذة ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين
حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.

تشجيع االبتكار  :هوقيام القيادات في شركات االتصاالت األردنية بتهيئة البيئة التي تزيد من مقدرة الموظفين على تطوير
فكرة أو عمل ،أوتصميم أو أسلوب بطريقة أفضل وأيسر وأكثر إستخداما" وجدوى ،نتيجة لتفاعل الفرد مع الخبرة التي
يملكها ،وتفكيره بطرق جديدة بعيدا" عن التفكير التقليدي ومنحهم الحرية لتطبيق تلك األفكار ،والتي تم قياسها من خالل
المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
الهام الرؤية المشتركة  :هو قيام القيادات في شركات االتصاالت األردنية بنقل ونشر رؤيتهم لمستقبل الشركة للموظفين
فيها ،ومناقشة ما ستكون عليه الشركة ،وتحفيز الموظفين وإثارة دافعيتهم لتطبيق تلك الرؤية ،والتي تم قياسها من خالل
المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
أخذ المخاطرة  :هو ما تقوم به القيادات في شركات االتصاالت األردنية من تدريب موظفيها على جميع المخاطر التي

من الممكن أن تواجهها ،وتحمل مخاطر الخوض في المنافسة ودخول األسواق الجديدة ،وإبتكار خدمات جديدة وفقا"
لرغبات زبائنها ،وتحمل المخاطر التي تظهر عند سير األعمال ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية

الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
العمل كقدوة للموظفيا :هو تمتع القيادات في شركات اإلتصاالت األردنية بمهارات قيادية تعزز الثقة بها ،والتزامها
بالقيم المثلى في سلوكها ،بحيث يعتبر نموذجا" يحتذى به في الشركة ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية

الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
المتغير التابع:

بناء الجدارات الجوهرية :هي قيام القيادات في شركات االتصاالت األردنية بتطوير الموارد ،والحصول على المعرفة،
واالهتمام بالتعلم الجماعي ،والتنويع في الخدمات التي تقدمها لعمالئها ،والتي يمكن قياسها من خالل المتوسطات

الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا المتغير.
أبعاد المتغير التابع:
تطوير الموارد  :هو ما تقوم به القيادات في شركات االتصاالت األردنية من عمليات رقابية دورية على مواردها البشرية

والمادية ،من خالل تدريب الموظفين وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم ،وتقليل مخزون الشركة من خالل اإلستغالل األمثل

لتلك الموارد ،واستخدام البحث وا لتطوير في تعاملها مع الزبائن ،وإمتالكها إلستراتيجيات واضحة لتطوير مواردها ،وتقديم
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خدماتها للزبائن بسرعة ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان
المتعلقة بهذا البعد.
الحصول على المعرفة :هي عملية إستخراج ،وتنظيم ،وهي كلة ،ونقل ،ونشر المعرفة بنوعيها الصريحة الموجودة في
الوثائق ،والحواسيب ،والضمنبة الموجودة في عقول الموظفين ،من خالل التدريب ،والحوار ،والنشرات الداخلية ،وتطبيقها

عند الحاجة إليها ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة

بهذا البعد.

االهتمام بالتعلم الجماعي  :هو ما تقوم به القيادات في شركات االتصاالت األردنية من توفير مناخ تنظيمي مناسب،
وظروف مناسبة تشجع الموظفين على العمل مع اآلخرين لتحقيق األهداف المحددة لهذا التعلم ،وتوزيع األعباء بشكل

مالئم على جميع الموظف ين ،وتطوير مهاراتهم من خالل التعلم من اآلخرين واإلستفادة من خبرات زمالء العمل ،والتي تم
قياسها من خالل المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
التنويع في الخدمات :هو إمتالك القيادات في شركات االتصاالت األردنية خبرة تصميم الخدمات المقدمة

للزبائن بأساليب جديدة ،والتي تحوز رضاهم ،وإمتالكها كذلك لمهارات فريدة تتفوق بها على المنافسين ،وإعتمادها على
خطط مدروسة لتقديم خدمات متعددة ،والتي تم قياسها من خالل المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول فقرات
االستبيان المتعلقة بهذا البعد.
حدود الدراسة:

تم إنجاز هذه الدراسة ضمن الحدود التالية:

الحدود البشرية :تتمثل في مديري شركات االتصاالت األردنية (زين ،اورانج ،أمنية) ونوابهم ورؤساء األقسام في اإلدارات
الرئيسية لها.

الحدود المكانية :شركات االتصاالت األردنية (زين ،اورانج ،أمنية)

الحدود الزمانية :أنجزت هذه الدراسة في الفترة من  2020-2019إضافة إلى الجانب النظري من الدراسة ،وتم توزيع
االستبانات في هذه الفترة.

الحدود العلمية  :تم دراسة المتغير المستقل (القيادة التحويلية) بأبعاده المتمثلة في (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار،
الهام الرؤية المشت ركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،والمتغير التابع (بناء الجدارات الجوهرية) بأبعاده المتمثلة
في (تطوير الموارد ،الحصول على المعرفة ،االهتمام بالتعلم الجماعي ،التنويع في الخدمات).

اإلطار النظري والدراسات السابقة

القيادة التحويلية

اهتم الكثير من الباح ثين بكيفية ممارسة عملية القيادة وما هي االدوات والوسائل ومصادر الـتأثير التي من

الممكن ان يستخدمها القائد كي يستطيع التأثير بالسلوك وتعديله وجعله كما يريد ،وحسب العديد من الدراسات التي
تناولت القيادة التحويلية كان هناك اتفاق بأن قدرات التابعين ومهاراتهم القيادية تتأثر بشكل مباشر بنمط القيادة السائد في
المنظمة ،بمعنى آخر ان هناك عالقة قائمة بين نمط القيادة والمردود اإلبداعي.

ومع تزايد أهمية رأس المال البشرية تزايدت معه المشكالت التي ترتبط بكيفية إدارته وتحسين اداؤه ،وانطالقا من مبدأ ماال

يمكن قياسه ال يمكن إ دارته فإن مشكلة تقييم وتحسين أداء الموارد البشرية التي يرتبط حلها بحل العديد من المشكالت الفرعية
المرتبطة بالموارد البشرية ،خاصة في ظل الدور الحالي الذي أصبح يلعبه في عملية خلق ودعم القيمة التنافسية للمنظمات،
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وباختالف األدوار ،اآلن صار البد من معاملة الموارد البشرية معاملة األصول في المنظمات لذا البد من تحسين أدائهم ومتابعتهم
ليتم استثمارهم بشكل أكثر فعالية (همشري.)2013،

أبعاد القيادة التحويلية:

لقد أشار العديد من الباحثين إلى أبعاد القيادة التحويلية ،فمنهم من حددها بثالث أو أربع أبعاد مثل (،)Bass, 1985

أعتمدت هذه الدراسة لقياس القيادة التحويلية على خمسة أبعاد في األنموذج وذلك لتحقيق غرض الدراسة الحالية ،إذ ُي َّ
عد أكثر
تطلب منها ممارسة ِ
مالئمة لطبيعة عينة الدراسة والتي تتميز بمجموعة من المسؤوليات والواجبات ي َّ
هذه األبعاد ذات الطبيعة غير
ُ
الملموسة.

تمكيا الموظفيا:

تبﺭﺯ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة في مجال تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ ﻭﺍلتأصـيل ﺍلنﻅـﺭﻱ للمﻭﺍضـيع ﺫﺍﺕ ﺍلصلة بهﺫﺍ ﺍلحقل ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،ﺫلﻙ

ﺍالهتماﻡ ﺍلﻜبيﺭ بمﻭﺍضيع ﺍلتمﻜيﻥ ﺍلﺫﻱ يثيﺭ في ﺍلسنﻭﺍﺕ ﺍألخيﺭﺓ ﺍنتباه ﺍلعﺩيﺩ مﻥ مماﺭسي ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭمنﻅﺭيها ﻭمفﻜﺭيها ،مﻥ

خالل ما جاء في بحﻭثهﻡ ﻭﺩﺭﺍسـاتهﻡ ،مما يستﻭجﺏ ﺍستعﺭﺍﺽ ﺃهﻡ ما جاء منها الستخالﺹ مفهﻭﻡ لتمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ مﻥ خـالل
إجراء مقاﺭنة لتلﻙ ﺍلمفاهيﻡ مع بعضها ﺍلبعﺽ.

يشيﺭ كل مﻥ ) (Khalili, Sameti, and Sheybani, 2016ﺇلى ﺃﻥ ﺍلتمﻜيﻥ هﻭ ﺃسلﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻱ يـشتﺭﻙ مﻥ خالله
المدراء وأعضاء ﺍلتنﻅيﻡ ﺍآلخﺭﻭﻥ للتأثيﺭ في عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ،بمعنـى ﺃخـﺭ هـﻭ ﺍلتعاﻭﻥ في عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلتي ال تحﺩﺩ

بمﻭﺍقع ﺍلقﻭﺓ ﺍلﺭسمية بقـﺩﺭ مـا تحـﺩﺩ بـنﻅﻡ ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭنﻅﻡ ﺍلتﺩﺭيﺏ ﻭﺍلمﻜافئة ﻭﺍلمشاﺭكة في ﺍلسلﻁة ﻭﺃسلﻭﺏ ﺍلقياﺩﺓ ﻭﺍلثقافـة
ﺍلتنﻅيميـة ،ﻭيتفﻕ هﺫﺍ ﺍلتعﺭيﻑ مع ﺍلتعﺭيﻑ ﺍلﺫﻱ قﺩمه ) (Kele, Mohsin, and Lengler, 2017حيﺙ يﺅكدان على ﺃﻥ
ﺍلتمﻜـيﻥ هﻭ مشاركة سلﻁة ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ بيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍألفﺭﺍﺩ بشﻜل يشجع ﺍألفﺭﺍﺩ على صنع ﺍلقـﺭﺍﺭﺍﺕ يﻭﻡ بعﺩ يﻭﻡ ،مﻥ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلﺩنيا ﺇلى ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا ،في حيﻥ يحﺩﺩ ) (Abadi, 2013مفهﻭمه بأنـه ﺍلسماﺡ لألفﺭﺍﺩ بقﺩﺭ أكبر مﻥ مسﺅﻭلية صنع
ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ.

ﻭيبﺭﺯ ) (Fernandez, 2011مفهﻭمه بأنـه تﻭجيه نشاﻁ ﺍلفﺭﺩ نحﻭ مختلﻑ ﺍلتحﺩياﺕ مﻥ خالل شعﻭﺭه ﺍلﺩﺍخلي بالقﺩﺭﺓ

ﻭﺍلسيﻁﺭﺓ ،ﻭﺇحـساسه بﻭجﻭﺩ معنى الﺭتباﻁ ﺃهﺩﺍفه بأهﺩﺍﻑ ﺍلمنﻅمة ،كما يـضيﻑ ) (Timothy, 2013بـأﻥ ﺍلتمﻜـيﻥ يتضمﻥ ﺍلثقة
ﻭﺍلسلﻁة ﻭﺍلمشاﺭكة في ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭصنع ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭﺍلمسﺅﻭلية والمساءلة ،ﻭيﺭﻯ (نور (2018 ،ﺃﻥ مفهﻭﻡ ﺍلتمﻜيﻥ يعتمﺩ علـى
ﺃﺭبعـة عناصـﺭ مجتمعـة (ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﺍلمعﺭفة ،ﺍلمﻜافآﺕ ،ﺍلقﻭﺓ) ﻭﺃﻥ غياﺏ ﺃﻱ عنصﺭ منها ينفي ﻭجﻭﺩ مفهﻭﻡ ﺍلتمﻜـيﻥ.

تشجيع االبتكار:

يمكن تعريف االبتكار بأنه المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل

وأيسر وأكثر إستخداماً وجدوى (حريم.)2010 ،

فاالبتكار ليس إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة تتطّلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة من

خالل التفكير بشكل مختلف ومبدع اليجاد الحل المناسب (.)Bernard and Daniel, 2005

وأنه عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة أو عمل جديد يتميز بأكبر قدر من الطالقة ،والمرونة ،واألصالة،

والحساسية للمشكالت ،وهذه القدرة االبتكارية من الممكن تنميتها وتطويرها حسب قدرات وإمكانات األفراد والجماعات والمنظمات
(.)Sliman and Atallah, 2011

الهام الرؤية المشتركة:

إن الرؤية الواضحة وتحمل المخاطر عناصر ضرورية في القيادة التحويلية وتلبي ما يحتاجه إرضاء العمالء ،فضالً عن
أنشطة العمل التي يجب السعي وراءها وأنواع حاالت السوق طويلة األجل التي يجب بناؤها مقارنة بالمنافسين ،ونوعية الشركة التي
تسعى الشركة إلنشائها وتطويرها وتحدد تخطيط مسار الشركة باطالع اإلدارة العليا على الطريق والتوجه ،وان تكوين الرؤية
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وصياغتها ال يعتمد فقط على وجود تدريب ذهني يهدف لصياغة شعار جذاب للشركة ،بل انه يعد تدريباً على التفكير الحذر في
االتجاه الذي يجب على الشركة ان تتجه إليه لكي تحقق النجاح.)Richard and Joe, 2016( .

أخذ المخاطرة:

تواجه المنظمات العديد من المخاطر المتمثلة باألحداث والظروف غير المتوقعة التي إذا ما حدثت يكون لها

تأثير إيجابي أو سلبي على أحد أهداف المشروع على األقل ،وهنا تظهر إدارة المخاطرة حيث تكون مهمتها المساعدة في
مواجهة المخاطر بشكل فعال ،سواء األخطار التي تهدد المشروع أو الناجمة عن ضياع فرص كان ممكن استغاللها ولم

يتم ذلك.

القائد يتمتع بخصائص نفسية تمكنه من أن يكون شخصاً غير متأثر بالفوضى وعدم التأكد ،وهـذه السمة مهمة

للقائد التحويلي ألن الظروف غير المؤكدة والغامضة والمعقدة ،هي سمة بيئة األعمال ،فالقائد يتحمل المخاطرة المحسوبة
(سماقية وتعتاع.)2013 ،

ويقصد بتحمل المخاطر هو تبني القيام بمبادرات وأفعال شديدة المخاطرة مما ينعكس ذلك إيجابياً على مستويات
األداء (الشمري وسلطان.)2018 ،

ويرى (عبد الرحيم ) 2013 ،بأنها الرغبة في توفير موارد أساسية إلستثمار فرصة مع تحمل المسؤولية عن

الفشل وكلفته.

العمل كقدوة للموظفيا:

البعد في المواقف التي يتعرض لها القائد ،حيث يتواصل القائد مع العاملين بشكل مباشر ،يتم من
ويتمثل هذا ُ
خاللها إستخدام لغة الحوار باإلضافة الى حواسه في تفهم المواقف التي يمر بها كل موظف على حدا ،والتعرف الى
إحتياجات ومتطلبات الموظفين واإلستجابة لهم من أجل خلق بيئة إبداعية وتحفيزية ،كما يتمكن القائد من تشجيع

الموظفين على التحدث والبوح بما يشعرون به مما يسهل عليه تقييم الوضع الراهن في المنظمة (الطائي.)2014 ،

بناء الجدارات الجوهرية

إن مفهوم الجدارات الجوهرية والذي عمـم استخدامه من قبل  C. K , Prahalad,Gary,Hamelعام ،1990

يعني "قدرة المنظمة على بناء قيمة أساسية تجسدها بمهارات وقدرات تتقاسمها مختلف خطوط اإلنتاج أو أعمال المنظمة
المتنوعة ،وبالتالي فإنها تسند قدراتها المتميزة لكي تحقق ميزات تنافسية في الصناعة" (عبد الرحيم)2013 ،

هناك عدة مفاهيم للجدارات الجوهرية أشار إليها الكتاب والباحثين ،حيث عرفها ( Chiahuei Wu and

نسبيا إلدارة الموارد البشرية ،إرتبط مولده بحل مشكلة صادفتها و ازرة الخارجية
 )Parker,2013بأنها مدخل حديث
ً
األمريكية تتعلق بإختبارات القبول لشغل إحدى الوظائف الحساسة ،كانت إختبارات القبول لشغل هذه الوظيفة (على دقة
هذه اإلختبارات وتعقيدها) غير كافية لعمل إختيارات صحيحة بين المتقدمين لشغل الوظيفة ،حيث ثبت بعد إستخدامها

لسنوات عديدة عدم وجود عالقة بين نتائج إختبارات المتقدمين لشغل الوظيفة ومستوى األداء الفعلي للناجحين منهم (بعد

التعيين) في ميدان العمل.

وعرف ( )Presbitero, 2015الجدارات الجوهرية بأنها اإلطار المرجعي للمقارنة بين المستوى الحالي

والمطلوب من جدارات الفرد ،والمطلوبة لتنفيذ مهمة بفع الية وكفاءة .اي بمعني اخر هي عملية تحديد الجدارات األساسية

للمنظمة و  /أو وظيفة ،والتي تشتمل على تلك الجدارات في جميع أنحاء العمليات المختلفة (أي تقييم الوظائف والتدريب
والتوظيف) للمنظمة ،لضمان ان الموظفين والمنظمة على نهج واحد لتحقيق االهداف التي من اجلها انشأت المنظمة.
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أبعاد بناء الجدارات الجوهرية:

لقد أشار العديد من الباحثين إلى عدد من أبعاد الجدارات الجوهرية ،وأعتمدت هذه الدراسة لقياس الجدارات

الجوهرية على أربعة أبعاد في األنموذج وذلك لتحقيق غرض الدراسة الحالية ،إذ ُي َّ
عد أكثر مالئمة لطبيعة عينة الد ارسة
تطلب منها ممارسة ِ
والتي تتميز بمجموعة من المسؤوليات والواجبات ي َّ
هذه األبعاد ذات الطبيعة غير الملموسة.
ُ

تطوير الموارد:

التطوير يعني :التغيير أو التحويل من طور إلى طور " .تعني كلمة " التطور" التغير التدريجي الذي يحدث في

بنية الكائنات الحية وسلوكها .ويطلق أيضاً على " التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العالقات أو النظم

أوالقيم السائدة فيه (.)Sajee, 2019

وتحتاج كل مؤسسة قسماً أو أقسام إلدارة الموارد ،أي توفير الموارد التي تحتاجها المؤسسة بالحجم المناسب
وفي الوقت المناسب .ينطبق ذلك على توفير الموارد المالية ،ومخزونات المخازن ،والموارد البشرية العاملة ،ووسائل
اإلنتاج ،وتوفير المعلوماتية (.)Gulati and Anderson, 2007
الحصول على المعرفة:

يرى (البطاينة والمشاقبة )2010،المعرفة بأنها حصيلة اإلمتزاج أو خليط من التجارب ،والقيم ،والمعلومات

والخبرة والحكمة ا لبشرية ،وأنها من أهم الموارد الحيوية للمؤسسات إال أنها منثورة ومبعثرة هنا وهناك بين أنحاء وزوايا

المنظمة أو في عقول ذوي الخبرة الذين هم عرضة للضياع أوالخسارة أو الفقدان.

كما يرى (نجم )2009،بأن المعرفة هي مجموعة من المعلومات مضافة إليها خبرة وفهم للسياق والتعبير عنه،

وهي أكثر قيمة وفعالية من المعلومات إذ أنها جاهزة التخاذ القرار والقيام بأداء األعمال .وبشكل مبسط فإن المعرفة هي

طبيعي الذي يأتي بعد المعلومات ،فهي ذات مرتبة أعلى من المعلومات.
التعاقب ال
ّ ّ
االهتمام بالتعلم الجماعي:

يعرف التعلم االجتماعي بأنه "لطريقة التي يتـم فيها انتقال المعرفة والمهارة والخبرة بين العاملين في بيئة العمل،

وهي ال تأتي بالتلقين بل بالمالزمة ،ويتم من خاللها استثمار خبرات العاملين ،وتجارب المنظمة ورصدها في ذاكرة

المنظمة ،ليصار لمراجعتها واإلستفادة منها في حل المشكالت" (الخالدي ،2012 ،ص .)23

وهو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم الموظفين إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة (تضم مستويات معرفية مختلفة)،

يتراوح عدد أفراد كل مجموعة ما بين  6 – 4أفراد ،ويتعاون موظفي المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أهداف
مشتركة (.)Laudon & Laudon, 2014
التنويع في الخدمات:

يمكن أن يترتب على التقدم السريع في التكنولوجيا ،تقدما مقابل في األساليب الفنية المطبقة في مجال الخدمات،

مما يؤدي الى حفز التجديد من خالل تخفيض تكلفة تقديم الخدمات واألدوات المالية ،وتخفيض في أداء المعامالت
المالية ومن ثم تقديم خدمات وأدوات مالية جديدة ،ولقد سبق الذكر بأن الخدمات لم تعد اآلن تقتصر فقط على عمليات

االنتاج واإليداع وتلقيها وما يرتبط بها من أنشطة أخرى (يعقوب.)2019 ،

من أهم مظاهر التقدم في تقديم الخدمات هي التوسع الكبير في استخدام الحاسوب حيث أدى هذا الى السرعة
في تقديم الخدمات وتقليل األعباء ا لبيروقراطية وتوفير الوقت لكل من العمالء والعاملين .وقد أدى هذا الى مواكبة التزايد
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الكبير في حجم المعامالت ،وإمكانية حصول العميل على الخدمات المطلوبة في أي فرع وفي أي منطقة من المناطق

داخل الدولة المعينة دون الحاجة إلى االتصال بالفرع (.)Gulati, 2007
العالقة بيا القيادة التحويلية وبناء الجدارات الجوهرية

بمراجعة األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة تبين وجود عدد من الدراسات األجنبية التي تناولت العالقة بين

القيادة التحويلية وبناء الجدارات الجوهرية ،لكن القليل من الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة هذه العالقة (الطائي،

 .) 2014وتشير العديد من الدراسات إلى العوائد االيجابية لتوافر أبعاد بناء الجدارات الجوهرية في المنظمات حيث تعتبر

قوة دافعة تخلق الرضا وااللتزام بما يؤدي لزيادة إنتاجية العمل ورفع مستوى األداء وكذلك تعزيز القدرات التنافسية
للمنظمات .وأظهرت العديد من ال دراسات أن القيادة التحويلية وشعور العاملين بااللتزام التنظيمي من العوامل الرئيسية

التي تؤثر على بناء الجدارات الجوهرية ) (Persbitro,2015فالقيادة التحولية تقود المنظمات لتوظيف التحوالت
الجوهرية المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة ،وتضع رؤية للمستقبل وتعمل على انتهاز الفرص المحتملة وتُفجر الطاقات
اإلبداعية الكامنة لدى العاملين وتزيد من الشعور بااللتزام لديهم .كما وأنها ومن خالل سلوكياتها تستطيع تغيير ثقافة
المنظمة لالتجاهات المرغوبة وتخلق الثقة بينها وبين المرؤوسين وتعزز الشعور بالعدالة بكل أنواعها داخل نفوس

العاملين وتزيد من قيم الوالء للمنظمة التي يعملون بها (نجم.)2009 ،

وأمـا بخصـوص العالقـة بـين السـلوك القيـادي التحـويلي ودوره فـي بناء الجدارات الجوهريـة المتميـزة ،فقــد أظهــرت

نتــائج دراسة ( Kumar, 2012; Hallajy et al., 2011; Yakasat & Kankanala, 2010; Altahayneh et al.,

 ) 2009أن الســلوك القيــادي التحــويلي بأبعــاده المختلفــة يــؤثر فــي الجدارات الجوهريــة المتمي ـزة عنــد المــوظفين ،وخاصة

أبعاد الدافعية اإللهامية ،واالستثارة الفكرية ،والتأثير المثـالي ،فالقائـد التحـويلي يمـارس سـلوكيات تجعـل منـه انموذجـاً وقــدوة
يحتــذى بها ،ويحظـى بــاحترام الجميـع ،وهو معني باكتســاب ثقـة العـاملين معـه ،ويتجنـب اسـتخدام الس ــلطة للمكسـب

الشخصـي ،ويسـتخدمها فقـط وبشـكل سـليم لتحقيـق المصـلحة العامـة ،كمـا أنـه يثيـر فـي االفـراد حـب التحـدي ،ويتـيح
الفرصة لهم للمشا ركة في تحقيق اهداف العامة للمنظمة ،ويذكي فـيهم الحمـاس ،ويعـزز روح الجماعـة ،ويشـركهم فـي رسـم

الرؤية للمستقبل المنشود ،ويقوم كذلك بحـث االفراد وتشـجيعهم علـى البحـث عـن طـرق وأفكـار جديـدة مبدعـة لتحسـين اداء
وتحقيق االهداف.

وبناء على ما سبق تبين دراسة مهدي وبارة ( )2017وجود أثر معنوي للقيادة التحويلية والمتغير الوسيط
ً
(التمكين) في بناء الجدارات الجوهرية.
الدراسات السابقة

قام الباحثان بمسح الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة ،وتم االستعانة واالستفادة من بعض الدراسات

ذات العالقة المباشرة وفيما يلي بعض هذه الدراسات.
( )1القيادة التحويلية

دراسة (كمال ) 2019،بعنوان "عالقة القيادة التحويلية بااللتزام التنظيمي :دراسة حالة مؤسسة الجزائر للمياه

وحدة بشار" ،هدفت الدراسة الى تحديد العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها المتمثة في (التأثير المثالي ،االستثارة

الفكرية ،االعتبارات الفردية الدافعية االلهامية) وااللتزام التنظيمي ،حيث تألف مجتمع الدراسة من العاملين في مؤسسة
الجزائر للمياه وحدة بشار ،وتم توزيع االستبيان على العاملين ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها أنه
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يوجد عالقة واضحة ودالة احصائيا" بين الق يادة التحويلية وأبعادها مجتمعة ومنفردة وااللتزام التنظيمي بابعاده مجتمعة
ومنفردة.

دراسة ( )Sajee ,2019بعنوان ( Does Meaningful Work Explain The Relationship Between
? Transformational Leadership and Innovative Work Behavior
"هل العمل ذو القيمة يشرح العالقة بين القيادة التحويلية وسلوك العمل المبتكر؟" ،هدفت الدراسة الى التعرف

على العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها المتمثلة في (االبتكار ،والتمكين ،وحل المشاكل) ،و سلوك العمل المبتكر،
ولفحص الدور الوسيط للعمل ذو القيمة في تفسير العالقة بين القيادة التحويلية وسلوك العمل المبتكر في الشركات

الصناعية الهندية ،وقد تألف مجتمع الدراسة من المدراء التنفيذيين في الشركات المبحوثة ،وتم توزيع االستبيان على
المدراء في تلك الشركات ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ،أن للقيادة التحويلية أثر مميز على السلوك

المبتكر وأن العمل ذو القيمة والمعنى يؤثر بشكل جزئي على العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك المبتكر.

دراسة (الشنطي )2019،بعنوان " دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية والسوك االبداعي

لدى العاملين بو ازرة التنمية االجتماعية –قطاع غزة" ،هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى توافر ابعاد القيادة التحويلية

المتمثلة في (التاثير المثالي ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية والدافعية االلهامية) ،في و ازرة التنمية االجتماعية في

قطاع غزة وقياس مستوى االستغراق الوظيفي والسلوك االبداعي وتحديد دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في
العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك االبداعي ،وتألف مجتمع الدراسة من العاملين في و ازرة التنمية االجتماعية في قطاع

غزة ،وقد تم توزيع االستبيان على العاملين ،وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من اهمها وجود اثر ايجابي
للقيادة التحويل ية في السلوك االبداعي وان االعتبارات الفردية تؤثر في السلوك االبداعي بشكل كبير بينما كانت ابعاد
(التاثير المثالي ،واالستثارة الفكرية ،والدافعية االلهامية) ذات تتثير ضعيف.
دراسة ( )Perez & Freites, 2019بعنوان " Model of Relationship of Transformational
Leadership and University Management
"نموذج العالقة بين القيادة التحويلية وإدارة الجامعة" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القيادة
التحويلية بأبعادها مجتمعة ،والمتمثلة في (تحدي العملية ،والرؤية المشتركة ،وتمكين اآلخرين من العمل ،والخدمة

كنموذج) ،وإدارة الجامعة في ( )31جامعة في كولومبيا ،وتألف مجتمع الدراسة من مدراء الجامعات المبحوثة ،وتم توزيع
االستبيان لغايات جمع البيانات الالزمة ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،كان من أهمها وجود عالقة ايجابية

بين القيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة وبين تقدم إدارة الجامعة ،وأن القيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة تؤدي إلى أثر
ايجابي على العوامل المرتبطة بإدارة الجامعة ،وأن بعد تمكين اآلخرين من العمل كان له أثر مرتفع وإيجابي على إدارة
الجامعة ،بينما كانت باقي األبعاد ذات أثر متوسط على إدارة الجامعة.

دراسة (فخري )2019،بعنوان " القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفوق التنافسي  :بحث تطبيقي في الشركة

العامة لصناعة الزيوت النباتية" ،هدفت الدراسة الى التعرف على مدى قدرة القادة على توحيد جهود المرؤوسين نحو

التفوق التنافسي ،وركزت الدراسة على ابعاد القيادة التحويلية المتثلة في (التاثير المثالي ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات

الفردية ،والدافعية االلهامية) ،وتألف مجتمع الدراسة من رؤساء االقسام والشعب والمدراء في الشركة المبحوثة ،وتم توزيع

االستبيان ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أهمها أنه يوجد دور هام للقيادة التحويلية بابعادها االربعة
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في تحقيق التفوق التنافسي وكذلك كان النتائج أن القيادة التحويلية تحقق التفوق التنافسي باالعتماد على احدى
االستراتيجيتين :استراتيجية التمييز أو استراتيجية قيادة الكلفة.

دراسة ( )Iqbal & Zaman, 2019بعنوان "Influence of Transformational Leadership Factors
"on Project Success
"أثر عوامل القيادة التحويلية على نجاح المشروع" ،هدفت الدراسة الى التعرف على أثر القيادة التحويلية
بأبعادها مجتمعة والمتمثلة في ( الهام الرؤية المشتركة ،وتحدي العملية ،وتمكين اآلخرين من العمل ،واالعتبارات الفردية،

والتشجيع) ،على نجاح المشروع ،وقد تألف مجتمع الدراسة من مدراء المشاريع العاملين في مشاريع لجنة التعليم العليا في
الباكستان ،وقد تم توزيع االستبيان ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أهمها ،أن مدراء المشاريع الذين

يمارسون القيادة التحويلية كانوا أقدر على تحس ين نجاح مشاريعهم ،وأن أبعاد القيادة التحويلية مجتمعة كان لها أثر
إيجابي على نجاح المشاريع.

دراسة (الشمري وسلطان ) 2018 ،بعنوان " مدى ممارسة القيادات االدارية للقيادة التحويلية  :دراسة ميدانية

على العاملين في المؤسسة العامة لصوامع الغالل والدقيق في السعودية" هدفت الدراسة الى التعرف على مدى ممارسة
القيادات االدارية للقيادة التحويلية أبعادها المتمثلة في (الجاذبية ،واالستثارة الفكرية ،واالعتبار الفردي ،والحفز االلهامي)
بالمؤسسة العامة لصوامع الغالل والدقيق في السعودية ،وتألف مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسة المبحوثة
بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،وقد تم توزيع االستبيان على العاملين ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من

اهمها أن القيادات االدارية في المؤسسة المبحوثة تمارس القيادة التحويلية بأبعادها االربعة وبدرجة كبيرة ،كما وجد فروق
ذات داللة احصائية في استجاب ات افراد العينة نحو ممارسة بعد االعتبارات الفردية وفقا" لمتغير الخبرة والدورات التدريبية.
دراسة ( )Nicola, Isabel, 2018بعنوان" )Transformational
"Effectiveness: The mediating Role of Affective Team Commitment
"القيادة التحويلية وفاعلية الفريق :الدور الوسيط اللتزام الفريق الفعال"

Leadership and Team

هدفت هذه الدراسة لبيان أثر القيادة التحويلية بأبعادها المتمثلة في(التأثير المثالي ،واالستثارة الفكرية ،والدافعية
االلهامية ،واالعتبارات الفردية) على فاعلية الفريق بوجود التزام الفريق الفعال كمتغير وسيط في الشركات التجارية في
البرتغال ،وقد تألف مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات المبحوثة بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،وتم توزيع االستبيان

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها ،أن التزام الفريق الفعال يؤثر بشكل جزئي على العالقة بين القيادة

التحويلية وجودة خبرة الفريق ،وأن التزام الفريق الفعال كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وكال" من بقاء الفريق وتحسين
عملية الفريق لم يظهر له أثر.
دراسة (لطيف وبدوي ) 2018 ،بعنوان "دور أبعاد القيادة التحويلية في تعزيز متطلبات االداء المتميز :دراسة
مقارنة آلراء عينة من القيادات ا الكاديمية في جامعتي تكريت وكركوك" ،هدفت الدراسة الى تحديد العالقات والفروقات
بين متغير القيادة التحويلية المتمثلة في (التاثير المثالي ،واالستثارة الفكرية ،واالعتبار الفردي ،والحفز االلهامي ،و

التمكين) ومتغير االداء في جامعتي نكريت وكركوك ،وتألف مجتمع الد ارسة من القادة االكاديميين في الجامعتين
المبحوثتين في العراق ،وتم توزيع االستبيان لغايات جمع البيانات ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها

أن تبني المنظمات لنمط القيادة التحويلية يساعد في تحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد من أجل التكيف وتوليد القيمة

والبقاء ،كما يعزز هذا النمط أواصر التواصل والترابط بين العاملين في المنظمة.
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( )2بناء الجدارات الجوهرية

دراسة (عبد الكريم ومحمد )2019 ،بعنوان "تأثير امتالك الشركة للجدارات الجوهرية في تعزيز المرونة

التصنيعية :دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات االنشائية " ،هدفت الدراسة الى التعرف على تاثير وأهمية

المقدرات الجوهرية بأبعادها المتمثلة في (المقدرات الشخصية ،التعلم الجماعي ،خلق قيمة للزبون وتنويع المنتجات) في
تعزيز المرونة التصنيعية في الشركة العامة للصناعات االنشائية في العراق ،وقد تألف مجتمع الدراسة من العاملين في

الشركة المبحوثة بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،وتم توزيع االستبيان على العاملين لجمع البيانات وتحليها،وقد توصلت
الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها وجود عالقة ارتباطية بين المقدرات الجوهرية بابعادها مجتمعة ومنفردة

والمرونة التصنيعية ،وأن اي تغيير في مستوى المقدرات الجوهرية التي تمتلكها الشركة سيؤدي الى تغيير في مستوى

المرونة التصنيعية لعملياتها.

دراسة (عيدان )2019 ،بعنوان " Impact Core Competencies on Organizational Performance
”Study of its Application in Asia-Cell Communications Company in Babylonand Diwaniyah
“ أثر الجدارات الجوهرية على األداء التنظيمي :ودراسة تطبيقية في شركة آسيا لإلتصاالت في بابل والديوانية"
هدفت الدراسة الى التعرف على تاثير وأهمية الجدارات الجوهرية بأبعادها المتمثلة في (الموارد التنظيمية ،مشاركة الرؤيا،

التمكين والتعاون) على األداء التنظيمي في شركة آسيا للإلتصاالت في مدينتي بابل والديوانية في العراق ،وقد تألف
مجتمع الدراسة من اإلداريين والمحاسبين في الشركة المبحوثة ،وتم توزيع االستبيان على العاملين لجمع البيانات
وتحليها ،وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها وجود عالقة تأثير قوية بين أبعاد الجدارات الجوهرية
مجتمعة على األداء التنظيمي.

دراسة (يعقوب ) 2019 ،بعنوان " تاثير الجدارات الجوهرية لشركات ومكاتب التدقيق على جودة االرباح

للمصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية " ،هدفت الدراسة لقياس مدى وجود عالقة وتاثير للمقدرات الجوهرية
بابعادها المتمثلة في (المعرفة ،الخبرة ،مهارة المدققين ،التكنولوجيا) لشركات ومكاتب التدقيق على جودة االرباح

للمصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية ،وقد تألف مجتمع الدراسة من العاملين في المصارف العراقية
المستمرة في غصدار قوائمها المالية وعددها ( )10بنوك ،وتم توزيع االستبيان ،و توصلت الدراسة الى مجموعة من

النتائج كان من اهمها وجود عالقة وتأثير ايجابي للمقدرات الجوهرية بأبعادها مجتمعة ومنفردة لشركات ومكاتب التدقيق
في جودة االرباح للمصارف المبحوثة.

دراسة ( )Tanabalan& ismail, 2019بعنوان "The Impact of Core Competencies of IT

"Professionals on Business Success in Malaysia

"تاثير الجدارات الجوهرية لمحترفي تكنولوجيا المعلومات على نجاح االعمال في ماليزيا" ،هدفت الدراسة الى

التعرف على أثر الجدارات المحورية (المعرفة ،والوعي بالسوق ،والقيادة ،والريادة) للمهنيين في تكنولوجيا المعلومات على
نجاح االعمال في ماليزيا ،وقد تألف مجتمع الدراسة من المهنيين في تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة الوسطى في

مجموعة شركات ماليزيا متعددة القطاعات ،وقد تم توزيع االستبيان ،و توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها

أن المعرفة والوعي بالسوق والقيادة كان لها أثر مهم في النجاح بينما كانت الريادة ذات أثر ضعيف يعزوه الباحثان الى
عدم تبلور فكرة الريادة بشكل واضح لدى عينة الدراسة.
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دراسة ( )Chiu & yuan, 2019بعنوان " "Product service system transition method: building
firm's core competencies of enterprise".
"طريقة االنتقال لنظام خدمة المنتج :بناء الجدارات الجوهرية للشركة" ،هدفت هذه الدراسة الى التعرف على
اسلوب االنتقال لنظام الخدمة من خالل بناء الجدارات المحورية المتمثلة في

(الموارد ،والقدرات التسويقة ،والحصول على المعرفة) لشرك ات بيع السيارت الصينية ،وقد تألف مجتمع الدراسة
من المدراء ورؤساء االقسام في الشركات المبحوثة ،وتم توزيع االستبان لجمع البيانات ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من

النتائج من أهمها ،ان الجدارات المحورية بأبعادها مجتمعة ومنفردة ذات أثر واضح في المساعدة على أسلوب التحول
لنظام الخدمات للشركات.

دراسة ( )Yang & Xie, 2019بعنوان " Dynamic Model and Simulation of Core
"competencies of Maritime Logistics Enterprises for Services Innovation
النموذج الديناميكي ومحاكاة الجدارات الجوهرية لشركات الخدمات اللوجستية البحرية البتكار الخدمات " ،هدفت
هذه الدراسة الى استخدام نموذج ديناميكي لدراسة العالقة السببية للجدارت الجوهرية بابعادها المتمثلة في (الحصول على

المعرفة ،واستيعاب المعرفة ،واالستحواذ) لشركات الخدمات اللوجستية البحرية من منظور ابتكار الخدمات من خالل
العوامل المؤثرة فيها ،وبا لتالي بناء نموذج ديناميات النظام لتطوير الجدارات الجوهرية في تلك الشركات ،وتألف مجتمع
الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام في شركات الخدمات اللوجستية الصينية ،وتم توزيع االستبيان ،وتوصلت الدراسة الى

مجموعة من النتائج من أهمها ،أن الجدارات الجوهرية بأبعادها مجتمعة تعزز االبتكار لدى الشركات المبحوثة ،وأن بعد
استيعاب المعرفة يساعد المنظمة على االستدامة والبقاء ،وأن الشركات المبحوثة يمكنها الحصول على المعرفة من خالل

التحالفات اإلستراتيجية أو اإلستعانة بمصادر خارجية أو من خالل عمليات الدمج.

دراسة ( )Hannah & Mya, 2019بعنوان " Core Competencies a Framework for Community

A model for Advancing the Profession،Health Workers

"الجدارات الجوهرية إطار للعاملين في صحة المجتمع  ،نموذج للتقدم بالمهنة" ،هدفت الدراسة الى تأسيس إطار
للجدارات الجوهرية بأبعادها المتمثلة في (االتصاالت ،والتنويع،و التدريب االحترافي ،والتقييم) للعاملين في قطاع صحة
المجتمع في الواليات المتحدة االمريكية وربطها بإطار عمل للعاملين في ذلك القطاع ،وتألف مجتمع الدراسة من العاملين

في قطاع صحة المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية ،وتم توزيع االستبيان على العاملين في القطاع المبحوث في

مدينتي بيلوكسي وميسيسيبي ،وتم توزيع االستبيان الكترونيا" على لكافة الواليات االمريكية المتحدة ،وتوصلت الدراسة الى
مجموعة من النتائج من أهمها ،أن وجود اطار واضح ومحدد للجدارات الجوهرية بأبعادها ووجود إطار عمل محدد يؤثر

بشكل ايجابي على تطوير اداء العاملين في قطاع صحة المجتمع.
دراسة (مهدي ،ياره ) 2017 ،بعنوان "أثر القيادة التحويلية في بناء الجدارات الجوهرية في شركات التأمين

العمومية بوالية عنابة" ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الجدارات الجوهرية بأبعادها المتمثلة في (التعلم

التنظيمي ،رأس المال البشري ،المرونة اإلستراتيجية ،اإلدارة التكنولوجية) ،ودرجة ممارستها في شركات الـتأمين بوالية
عنابة ،وكذلك الكشف على أثر القيادة التحويلية بأبعادها المتمثلة في (التأثير المثالي ،الحافز اإللهامي ،اإلستثارة

الفكرية ،اإلعتبار الفردي) في بناء الجدا ارت الجوهرية ،باإلضافة إلى التحقق من تأثير التمكين كمتغير وسيط في العالقة
بين القيادة التحويلية والجدارات الجوهرية ،وقد تم توزيع االستبيان على العاملين في تلك الشركات بالمستويات اإلدارية
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المختلفة ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها ،وجود إتفاق بين العاملين حول أبعاد القيادة التحويلية ،وكذلك
حول التمكين ،ووجود أتفاق كذلك حول مصادر الجدارات الجوهرية ،وأن القيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة لها أثر
إيجابي على بناء الجدارات الجوهرية.

دراسة (حسين )2017،بعنوان " دور القدرات الجوهرية في تحقيق التميز التنظيمي  :دراسة استطالعية تحليلية

آلراء عينة من العاملين في مصنع اسمنت كركوك" ،هدفت الدراسة تقديم اطارر متكامل عن القدرات الجوهرية بابعادها
المتمثلة في ( الموارد ،والقابليات ،واالتصال ،والعمل الجماعي ،وتمكين العاملين ،وحل المشكالت) والتميز التنظيمي،
والتعرف على دور القدرات الجوهرية في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في مصنع اسمنت كركوك،
وتألف مجتمع الدراسة من العاملين في المصنع المبحوث بمختلف مستوياتهم الوظيفية ،وتم توزيع االستبيان لجمع

البيانات ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من اهمها ،وجود اهتمام كبير من قبل االدارة المعنية في الدراسة
بابعاد القدرات الجوهرية وابعاد التميز التظيمي ،كما يوجد عالقة ارتباطية بين ابعاد القدرات الجوهرية والتميز التنظيمي.
منهج الدراسة

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي من أجل الحصول على البيانات الالزمة لذلك وتحليلها

وتصنيفها لوصف عينة الدراسة ،وعرضها بشكل جداول وأشكال ،وتم تصميم استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات

الدراسة ،التي تم تحليلها باستخدام برنامج ( ،)SPSSومن ثم عرض نتائج الدراسة وتوصياتها.
مجتمع الدراسة ووحدة المعاينة

تكون مجتمع الدراسة من شركات االتصاالت األردنية وتتمثل في (زين ،أمنية ،أورانج) .وتكونت وحدة المعاينة

من المديرين ونوابهم ورؤساء األقسام العاملين في االدارات الرئيسية في شركات االتصاالت األردنية ،حيث بلغ عددهم
( )270موظفاً ،حيث تم توزيع ( )270استبانة عليهم بأسلوب المسح الشامل ،وتم استرجاع ( )266استبانة وتم استبعاد

( ) 9استبانات حيث لم تكن صالحة للتحليل اإلحصائي وبلغت اإلستبانات التي تم تحليلها ( )257استبانة وبنسبة بلغت
( .)%95.2وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة وذلك كما يلي:
صدق األداة:

تم تحكيم اإلستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات األردنية وكذلك من

ذوي الخبرة واالختصاص وقد أخذ بآرائهم في صياغة النسخة النهائية لإلستبانة.
ثبات األداة:

تم االعتماد على معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach’s Alphaلقياس االتساق الداخلي بين فقرات كل متغير

من متغيرات الدراسة ،والجدول رقم ( )1يوضح ان نتائج كرونباخ-الفا كانت لجميع متغيرات الدراسة أعلى من 70%
وهذه النسبة تعتبر مقبولة اعتماداً على ( )Sekeran, &Bougie 2010مما يدل على ان فقرات االستبانة بأبعادها تتمتع

باالتساق الداخلي.
أداة الدراسة:

لجمع البيانات والمعلومات الضرورية تم تطوير استبانة اعتماداً على األدب النظري والدراسات السابقة التي بحثت
بمتغيرات الدراسة ،المتغير المستقل :القيادة التحويلية ،والمتغير التابع :الجدارات الجوهرية ،وقد تكونت االستبانة من أجزاء ثالثة

تضمن الجزء األول منها مجموعة من األسئلة حول الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة المعاينة ،فيما تكون الجزء الثاني
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منها من مجموعة فقرات قاست المتغير المستقل (القيادة التحويلية) وأبعادها الفرعية ،اما الجزء الثالث فتكون من مجموعة فقرات
قاست المتغير التابع (الجدارات الجوهرية) وأبعادها الفرعية.

األساليب اإلحصائية:

تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي لقياس موافقة افراد وحدة المعاينة وكاآلتي :موافق بشدة وتم اعطاءها 5

درجات ،موافق وأعطيت  4درجات ،محايد  3درجات ،غير موافق وأعطيت درجتان ،غير موافق بشدة درجة واحدة.

تم إدخال البيانات التي تم الحصول عليها من خالل استبانة الدراسة في برنامج التحليل االحصائي) (SPSSبهدف
معالجتها باستخدام االختبارات االحصائية التي تحقق أغراض الدراسة ،حيث تم استخدام األساليب اآلتية:

التك اررات ،والنسب المئوية :وقد استخدمت من اجل وصف خصائص وحدة المعاينة الشخصية والوظيفية.
المتوسط الحسابي :وذلك لقياس درجة موافقة افراد وحدة المعاينة على مضمون فقرات االستبانة.

االنحراف المعياري :وتم االعتماد عليه في تحديد درجة تشتت متوسطات استجابات وحدة المعاينة عن المتوسط الحسابي لكل

فقرة.

االنحدار الخطي المتعدد :وذلك الختبار أثر المتغير المستقل على المتغير التابع.

اختبار كرونباخ الفا :وذلك لتحديد مستوى االتساق الداخلي ومستوى ثبات فقرات االستبانة.
إختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع.

معامل التضخم والتباين (.)VIF
جدول رقم ( :)1نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا
المجال

عدد الفقرات

معامل كرونباخ الفا
المتغير المستقل (القيادة التحويلية)

تمكين الموظفين

.863

5

تشجيع اإلبتكار

.870

5

الهام الرؤية المشتركة

.774

5

أخذ المخاطرة

.820

5

العمل كقدوة للموظفين

.791

5

المتغير التابع (بناء الجدارات الجوهرية)
تطوير الموارد

.778

5

الحصول على المعرفة

.793

5

اإلهتمام بالتعلم الجماعي

.804

5

التنويع في الخدمات

.880

5

األداة ككل

.968

55

جدول ( :) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثيا حول فقرات أبعاد القيادة التحويلية
المتغير

المجال

المتوسة الحسابي

اإلنحراف المعياري

درجة التقدير

القيادة التحويلية

تمكين الموظفين

3.8412

.73507

مرتفعة

تشجيع اإلبتكار

3.8506

.76776

مرتفعة

الهام الرؤية المشتركة

3.9510

.63240

مرتفعة

أخذ المخاطرة

4.3401

.46903

مرتفعة

العمل كقدوة للموظفين

4.2163

.52816

مرتفعة

المتوسط الحسابي الكلي

4.0398
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يتبين من الجدول ( )2أن المتوسط الحسابي للمتغير المستقل “القيادة التحويلية” ككل ( )4.04وبمستوى مرتفع،

وأن أعلى األبعاد هو بعد (أخذ المخاطرة) كان تقديره مرتفع بمتوسط حسابي قدره ( )4.34وإنحراف معياري (،)0.47

البعد
البعد (العمل كقدوة للموظفين) كان تقديره مرتفع بمتوسط حسابي قدره ( )4.22وإنحراف معياري ( ،)0.53تاله ُ
تاله ُ
البعد (تشجيع
(الهام الرؤية المشتركة) كان تقديره مرتفع بمتوسط حسابي قدره ( )3.95وإنحراف معياري ( ،)0.63تاله ُ

البعد تمكين الموظفين بمتوسط
اإلبتكار) كان تقديره مرتفع بمتوسط حسابي قدره ( )3.85وإنحراف معياري ( ،)0.77وأن ُ
حسابي كان ( )3.84وانحراف معياري ( ) 0.74وتقديره مرتفع وهو أدنى متوسط حسابي بين األبعاد .وهذا ما يدل على

أن مستوى ممارسة أبعاد “القيادة التحويلية” جاء بمستوى مرتفع في شركات االتصاالت األردنية محل الدراسة.

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثيا حول فقرات أبعاد الجدارات الجوهرية
المجال

المتوسة الحسابي

األنحراف المعياري

درجة التقدير

تطوير الموارد

4.2428

.47256

مرتفعة

الحصول على المعرفة

4.1035

.64253

مرتفعة

اإلهتمام بالتعلم الجماعي

3.8506

.76776

مرتفعة

التنويع في الخدمات

3.7805
3.9944

.82638

مرتفعة

الجدارات الجوهرية

المتوسط الحسابي الكلي

مرتفعة

يتبين من الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع “الجدارات الجوهرية” ككل ( )3.99وبمستوى مرتفع،

البعد (تطوير الموارد) كان تقديره مرتفع بوسط حسابي قدره ( )4.24وإنحراف معياري ( ،)0.47وتاله البعد
وأن ُ
(الحصول على المعرفة) جاء بوسط حسابي ( )4.10وانحراف معياري ( ،)0.64وتاله البعد (اإلهتمام بالتعلم الجماعي)

البعد (التنويع في الخدمات) بأدنى وسط حساب حيث
جاء بوسط حسابي ( )3.85وانحراف معياري ( ،)0.77وأخي اًر جاء ُ
بلغ ( .)3.78وهذا ما يدل على إهتمام شركات اإلتصاالت األردنية محل الدراسة ببناء الجدارات الجوهرية ومستوى
تنفيذها وتطبيقها بمستوى مرتفع.
نتائج اختبار فرضيات الدراسة
أوال  :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى :تنص الفرضية الرئيسة األولى على "ال يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام

الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على بناء الجدارات الجوهرية بأبعادها مجتمعة (تطوير الموارد،
الحصول على المعرفة ،االهتمام بالتعلم الجماعي ،التنويع في الخدمات) في شركات اإلتصاالت األردنية".
جدول رقم ( :)4نتائج تحليل تبايا اإلنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية األولى HO1
النموذج
1

معامل االرتبا ()R
.943a

معامل االرتبا ()R2
.889

معامل االرتبا ( )Rالمعدل
.887

الخطأ المعياري
.18545

يبين الجدول رقم ( )4نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسة األولى حيث يظهر أن قيمة معامل
االرتباط بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية) ،والمتغير التابع (الجدارات الجوهرية) مجتمعة قد بلغت ( .)0.943مما

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (،)0.889( )R2
أي أن النموذج فسر  %88.9من التباين الكلي في “الجدارات الجوهرية” أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
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جدول رقم ( :)5نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على بناء “الجدارات الجوهرية” ANOVAb
النموذج

1

مصدر

مجموع

درجات

متوسة

قيمة F

البيانات

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

مستوى الداللة المعنوية لـF
Sig

اإلنحدار

69.518

5

17.379

505.351

.000b

الخطأ

8.666

251

.034

المجموع

78.184

256

ويوضح الجدول ( )5نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد ألثر القيادة التحويلية على بناء الجدارات الجوهرية،

حيث يظهر الجدول قيمة ( ) Fالمحسوبة والتي تدل على مدى مالءمة النموذج الختبار االنحدار ،وان العالقة بين

المتغيرين المستقل والتابع تتبع النموذج الخطي حيث بلغت ( )505.351عند مستوى داللة ( )0.000وتنص قاعدة

القرار على اعتبار النموذج مالئماً إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لـ( )Fأقل من ( ،)0.05واعتماداً على النتائج

التي تم الحصول عليها يعتبر النموذج مالئماً لتحليل أثر “القيادة التحويلية” (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام
الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على بناء “الجدارات الجوهرية” (تطوير الموارد ،الحصول على

المعرفة ،االهتمام بالتعلم الجماعي ،التنويع في الخدمات) مجتمعة.

جدول ( :)6نتائج المعامالت ألثر “القيادة التحويلية” على بناء “الجدارات الجوهرية”
أبعاد المتغير المستقل

المعامالت المعيارية

المعامالت غير المعيارية

قيمة t

مستوى الداللة
Sig

3.673

.000

26.218

.000
.645

قيمة B

الخطأ المعياري

الثابت

.419

.114

تمكين الموظفين

.576

.022

.800

تشجيع اإلبتكار

.013

.028

.015

.462

الهام الرؤية المشتركة

.054

.035

.046

1.554

.121

أخذ المخاطرة

.255

.031

.243

8.298

.000

العمل كقدوة للموظفين

.175

.051

.279

3.420

.001

قيمة Beta

يظهر من الجدول ( )6نتائج المعامالت  Coefficientsألثر “القيادة التحويلية” بمتغيراته الفرعية على المتغير
التابع (الجدارات الجوهرية) مجتمعة حيث يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام

الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،حيث بلغت (،)3.420 ،8.298 ،1.554 ،462.،26.218

بالتتابع عند مستوى داللة معنوية  t sigبلغ ( )0.001 ،0.00 ،0.121 ،0.645 ،0.00بالتتابع .واستنادا الى قاعدة
القرار المتعلقة بـ tوالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة الداللة المعنوية ل  tأقل من ( .)0.05سيتم

رفض الفرضية الصفرية لألبعاد (تمكين الموظفين ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفي) بمعنى وجود أثر ذو داللة
إحصائية لهذه األبعاد على بناء “الجدارات الجوهرية” ،أما تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة فليس لهما أثر على

بناء “الجدارات الجوهرية”.

ثانيا  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى :تنص الفرضية الفرعية األولى على " ال يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام
الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على تطوير الموارد في شركات اإلتصاالت األردنية".
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جدول ( :)5نتائج تحليل تبايا اإلنحدار المتعدد للفرضية الفرعية األولى HO1:1
النموذج

معامل االرتبا ()R

معامل االرتبا ()R2

معامل االرتبا ( )Rالمعدل

الخطأ المعياري

.740a

.547

.540

.32051

المتغير التابع

تطوير الموارد

يبين الجدول رقم ( ) 7نتائج تحليل تباين اإلنحدار المتعدد للفرضية الفرعية األولى حيث يظهر أن قيمة معامل
وبعد المتغير التابع (تطوير الموارد) قد بلغت ( .)0.740مما يدل على
االرتباط بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية)ُ ،
وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد ( ،)0.547( )R2أي أن
النموذج فسر  %54.7من التباين الكلي في “تطوير الموارد” أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
جدول ( :)8نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على تطوير الموارد ANOVAb
النموذج

متوسة

مصدر البيانات

مجموع المربعات

درجات الحرية

اإلنحدار

31.281

5

7.820

الخطأ

25.888

251

.103

المجموع

57.169

256

المتغير التابع

تطوير الموارد

قيمةF

مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

المعنوية لـF Sig

76.126

.000b

ويوضح الجدول ( )8نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر “القيادة التحويلية” على تطوير الموارد ،حيث يظهر
الجدول قيمة ( ) Fالمحسوبة والتي تدل على مدى مالءمة النموذج الختبار االنحدار ،وان العالقة بين المتغير المستقل

وبعد التابع تتبع النموذج الخطي حيث بلغت ( )76.126عند مستوى داللة ( )0.000وتنص قاعدة القرار على اعتبار
ُ
النموذج مالئماً إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لـ( )Fأقل من ( ،)0.05واعتماداً على النتائج التي تم الحصول

عليها يعتبر النموذج مالئماً لتحليل أثر “القيادة التحويلية” (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة،
أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على تطوير الموارد.

جدول رقم ( :)9نتائج المعامالت ألثر “القيادة التحويلية” على تطوير الموارد
المتغيرات المستقلة

المعامالت المعيارية

المعامالت غير المعيارية

قيمة t

مستوى الداللة Sig

5.094

.000

2.232

.026
.010

قيمة B

الخطأ المعياري

الثابت

1.004

.197

تمكين الموظفين

.085

.038

.138

تشجيع اإلبتكار

-.127-

.049

-.170-

-2.599-

الهام الرؤية المشتركة

.463

.060

.459

7.734

.000

أخذ المخاطرة

.334

.053

.373

6.292

.000

العمل كقدوة للموظفين

.134

.062

.186

2.170

.031

قيمة Beta

يظهر من الجدول ( )9نتائج المعامالت  Coefficientsألثر “القيادة التحويلية” بمتغيراته الفرعية على ُبعد

المتغير التابع (تطوير الموارد) حيث يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام
الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،حيث بلغت (،)2.170 ،6.292 ،7.734 ،-2.599 ،2.232

بالتتابع عند مستوى داللة معنوية  t sigبلغ ( )0.031 ،0.00 ،0.00 ،0.010 ،0.026بالتتابع.

واستنادا الى قاعدة القرار المتعلقة بـ  tوالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة الداللة المعنوية

ل  tأقل من ( .)0.05سيتم رفض الفرضية الصفرية لجميع األبعاد (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية
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المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) بمعنى وجود أثر ذو داللة إحصائية لهذه المتغيرات على تطوير
الموارد .بالنسبة لقيمة  Betaفهي توضح وجود عالقة إيجابية البعاد القيادة التحويلية الفرعية (تمكين الموظفين ،الهام

الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على المتغير التابع (تطوير الموارد) ،اما بعد تشجيع اإلبتكار

فإن قيمة  Betaتشير لوجود عالقة سلبية مع بعد المتغير التابع تطوير الموارد ،ويفسر ذلك بأن تشجيع اإلبتكار يجعل

الموظفين يركزون على إيجاد أفكار وطرق جديدة للعمل وعدم التركيز على الموارد الموجودة في الشركة.

ثالثا  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية :تنص الفرضية الفرعية الثانية على "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ) ) α<=0.05للقيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية
المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على الحصول على المعرفة في شركات اإلتصاالت األردنية".
جدول ( :)10نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الثانية HO1:2
النموذج

معامل االرتبا ()R

معامل االرتبا ()R2

معامل االرتبا ( )Rالمعدل

الخطأ المعياري

.655a

.429

.420

.48953

المتغير التابع

الحصول على المعرفة

يبين الجدول رقم ( )10نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الثانية حيث يظهر أن قيمة معامل
وبعد المتغير التابع (الحصول على المعرفة) قد بلغت ( .)0.655مما
االرتباط بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية)ُ ،
يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة متوسطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد ()R2
( ،)0.429أي أن النموذج فسر  %42.9من التباين الكلي في “الحصول على المعرفة” أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
جدول ( :)11نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على الحصول على المعرفة ANOVAb
درجات

متوسة

النموذج

مصدر البيانات

مجموع المربعات

المتغير التابع

اإلنحدار

45.299

5

الخطأ

60.388

251

المجموع

105.687

256

الحصول على
المعرفة

الحرية

مستوى الداللة

قيمةF

المربعات

المحسوبة

المعنوية لـF Sig

11.325

47.258

.000b

.240

يوضح الجدول ( )11نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على الحصول على المعرفة ،حيث
وبعد
يظهر الجدول قيمة ( )Fالمحسوبة والتي تدل على مدى مالءمة النموذج الختبار االنحدار ،وان العالقة بين المتغير المستقل ُ

التابع تتبع النموذج الخطي حيث بلغت ( )47.258عند مستوى داللة ( )0.000وتنص قاعدة القرار على اعتبار النموذج مالئم ًا
إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لـ( )Fأقل من ( ،)0.05واعتماداً على النتائج التي تم الحصول عليها يعتبر النموذج مالئماً
لتحليل أثر “القيادة التحويلية” بأبعادها (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة
للموظفين) على الحصول على المعرفة.
جدول رقم ( :)12نتائج المعامالت ألثر “القيادة التحويلية” على الحصول على المعرفة
أبعاد المتغير المستقل

المعامالت غير المعيارية
قيمة B

الخطأ المعياري

الثابت

.970

.301

المعامالت المعيارية

قيمة t

مستوى الداللة Sig

قيمة Beta
3.224

.001

تمكين الموظفين

.428

.058

.511

7.377

.000

تشجيع اإلبتكار

-.169-

.075

-.167-

-2.264-

.024

الهام الرؤية المشتركة

-.009-

.091

-.007-

-.099-

.921
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أخذ المخاطرة

.521

.081

.428

6.424

.000

العمل كقدوة للموظفين

.701

.051

.695

13.822

.000

يظهر من الجدول ( )12نتائج المعامالت  Coefficientsألثر “القيادة التحويلية” بمتغيراته الفرعية على ُبعد

المتغير التابع (الحصول على المعرفة) حيث يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام
الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،حيث بلغت (،)13.822 ،6.424 ،-.099 ،-2.264 ،7.377

بالتتابع عند مستوى داللة معنوية  t sigبلغ ( )0.00 ،0.00 ،0.921 ،0.024 ،0.00بالتتابع .واستنادا الى قاعدة القرار
المتعلقة بـ tوالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة الداللة المعنوية ل  tأقل من ( .)0.05سيتم رفض
الفرضية الصفرية لألبعاد (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) بمعنى وجود أثر ذو

داللة إحصائية لهذه المتغيرات على الحصول على المعرفة أما البعد (الهام الرؤية المشتركة) فليس له أثر على الحصول على
المعرفة .بالنسبة لقيمة  Betaفهي توضح وجود عالقة إيجابية البعاد القيادة التحويلية الفرعية (تمكين الموظفين ،أخذ

المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على المتغير التابع (الحصول على المعرفة) ،اما بعدي تشجيع اإلبتكار والهام الرؤية

المشتركة فإن قيمة  Betaتشير لوجود عالقة سلبية مع بعد المتغير التابع (الحصول على المعرفة).

رابعا  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :تنص الفرضية الفرعية الثالثة على" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ) ) α<=0.05للقيادة التحويلية بابعادها (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة،
أخذ المخا طرة ،العمل كقدوة للموظفين) على االهتمام بالتعلم الجماعي في شركات اإلتصاالت األردنية".
جدول ( :)13نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الثالثة HO1:3
النموذج

معامل االرتبا ()R

معامل االرتبا ()R2

معامل االرتبا ( )Rالمعدل

.601a

.362

.351

المتغير التابع

االهتمام بالتعلم الجماعي

الخطأ المعياري
.51747

يبين الجدول رقم ( ) 13نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الثالثة حيث يظهر أن قيمة معامل االرتباط

وبعد المتغير التابع (االهتمام بالتعلم الجماعي) قد بلغت ( .)0.601مما يدل على وجود
بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية)ُ ،
عالقة ارتباط موجبة فوق المتوسطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد ( ،)0.362( )R2أي أن النموذج
فسر  %36.2من التباين الكلي في “االهتمام بالتعلم الجماعي” أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
جدول رقم ( :)14نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على االهتمام بالتعلم الجماعي ANOVAb
درجات

متوسة

النموذج

مصدر البيانات

مجموع المربعات

المتغير التابع

اإلنحدار

38.207

5

الخطأ

67.480

251

المجموع

105.687

256

االهتمام بالتعلم
الجماعي

الحرية

قيمةF

مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

المعنوية لـF Sig

9.552

35.670

.000b

.268

ويوضح الجدول ( )14نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على االهتمام بالتعلم
الجماعي ،حيث يظهر الجدول قيمة ( ) Fالمحسوبة والتي تدل على مدى مالءمة النموذج الختبار االنحدار ،وان العالقة

وبعد التابع تتبع النموذج الخطي حيث بلغت ( )35.670عند مستوى داللة ( )0.000وتنص قاعدة
بين المتغير المستقل ُ
القرار على اعتبار النموذج مالئماً إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لـ( )Fأقل من ( ،)0.05واعتمادًا على النتائج
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التي تم الحصول عليها يعتبر النموذج مالئماً لتحليل أثر “القيادة التحويلية” (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام
الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على االهتمام بالتعلم الجماعي.

جدول رقم ( :)15نتائج المعامالت ألثر “القيادة التحويلية” على االهتمام بالتعلم الجماعي
أبعاد المتغير المستقل

المعامالت المعيارية

المعامالت غير المعيارية

قيمة t

مستوى الداللة Sig

3.918

.000

3.232

.001
.000

قيمة B

الخطأ المعياري

الثابت

1.231

.314

تمكين الموظفين

.273

.085

.312

تشجيع اإلبتكار

.317

.074

.379

4.277

الهام الرؤية المشتركة

-.252-

.089

-.248-

-2.844-

.005

أخذ المخاطرة

.368

.077

.269

4.801

.000

العمل كقدوة للموظفين

.428

.058

.511

7.377

.000

قيمة Beta

يظهر من الجدول ( )15نتائج المعامالت  Coefficientsألثر “القيادة التحويلية” بمتغيراته الفرعية على ُبعد المتغير
التابع (االهتمام بالتعلم الجماعي) حيث يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية
المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،حيث بلغت ( ،)7.377 ،4.801 ،-2.844 ،4.277 ،3.232بالتتابع عند

مستوى داللة معنوية  t sigبلغ ( )0.00 ،0.00 ،0.005 ،0.00 ،0.001بالتتابع .واستنادا الى قاعدة القرار المتعلقة بـ tوالتي
تنص على رفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة الداللة المعنوية ل  tأقل من ( .)0.05سيتم رفض الفرضية الصفرية لجميع
األبعاد (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) بمعنى وجود أثر ذو

داللة إحصائية لهذه المتغيرات على االهتمام بالتعلم الجماعي.

خامسا  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :تنص الفرضية الفرعية الرابعة على "ال يوجد أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى معنوية ) )α<=0.05للقيادة التحويلية بأبعادها (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية
المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على التنويع في الخدمات في شركات اإلتصاالت األردنية".
جدول ( :)16نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الرابعة HO1:4
النموذج

معامل االرتبا ()R

معامل االرتبا ()R2

معامل االرتبا ( )Rالمعدل

.943a

.890

.888

المتغير التابع

تنويع الخدمات

الخطأ المعياري
.27649

يبين الجدول رقم ( )14نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الرابعة حيث يظهر أن قيمة معامل االرتباط
وبعد المتغير التابع (التنويع في الخدمات) قد بلغت ( .)0.943مما يدل على وجود عالقة
بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية)ُ ،
ارتباط موجبة فوق المتوسطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد ( ،)0.89( )R2أي أن النموذج فسر
 %89من التباين الكلي في “االهتمام بالتعلم الجماعي” أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
جدول رقم ( :)17نتائج تحليل تبايا االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على التنويع في الخدمات ANOVAb
النموذج
المتغير التابع

تنويع الخدمات

درجات

متوسة

مصدر البيانات

مجموع المربعات

اإلنحدار

155.558

5

الخطأ

19.265

251

المجموع

174.823

256

الحرية
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مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

المعنوية لـF Sig

38.890

508.714

.000b

.076
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ويوضح الجدول ( )17نتائج تحليل تباين االنحدار المتعدد ألثر “القيادة التحويلية” على التنويع في الخدمات ،حيث
وبعد
يظهر الجدول قيمة ( )Fالمحسوبة والتي تدل على مدى مالءمة النموذج الختبار االنحدار ،وان العالقة بين المتغير المستقل ُ

التابع تتبع النموذج الخطي حيث بلغت ( )508.714عند مستوى داللة ( )0.000وتنص قاعدة القرار على اعتبار النموذج مالئماً
إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لـ( )Fأقل من ( ،)0.05واعتماداً على النتائج التي تم الحصول عليها يعتبر النموذج مالئماً
لتحليل أثر “القيادة التحويلية” (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين)
على التنويع في الخدمات.
جدول رقم ( :)18نتائج المعامالت ألثر “القيادة التحويلية” على التنويع في الخدمات
أبعاد المتغير المستقل

المعامالت المعيارية

المعامالت غير المعيارية

قيمة t

مستوى الداللة Sig

-1.760-

.080

24.143

.000
.000

قيمة B

الخطأ المعياري

الثابت

-.299-

.170

تمكين الموظفين

.790

.033

.734

تشجيع اإلبتكار

.349

.042

.267

8.260

الهام الرؤية المشتركة

-.238-

.052

-.135-

-4.621-

.000

أخذ المخاطرة

.165

.046

.105

3.594

.000

العمل كقدوة للموظفين

.317

.074

.379

4.277

.000

قيمة Beta

يظهر من الجدول ( )18نتائج المعامالت  Coefficientsألثر “القيادة التحويلية” بمتغيراته الفرعية على ُبعد

المتغير التابع (التنويع في الخدمات) حيث يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار،
الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) ،حيث بلغت (،3.594 ،-4.621 ،8.260 ،24.143

 ،)4.277بالتتابع عند مستوى داللة معنوية  t sigبلغ ( )0.00 ،0.00 ،0.00 ،0.00 ،0.00بالتتابع .واستنادا الى
قاعدة القرار المتعلقة بـ tوالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة الداللة المعنوية ل  tأقل من (.)0.05
سيتم رفض الفرضية الصفرية لجميع األبعاد (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة ،أخذ المخاطرة،

العمل كقدوة للموظفين) بمعنى وجود أثر ذو داللة إحصائية لهذه المتغيرات على التنويع في الخدمات.
مناقشة النتائج

وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية (تمكين الموظفين ،أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين)

على بناء "الجدارات الجوهرية" ،أما أبعاد القيادة التحويلية (تشجيع اإلبتكار ،الهام الرؤية المشتركة) فليس لهما أثر على

بناء "الجدارات الجوهرية" ،وقد يفسر ذلك بأ ن القيادات في شركات التصاالت األردنية ال تقوم بالتشجيع الكافي على
االبتكار ،والهام موظفيها برؤيتها المستقبيلة.

وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة،

أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على تطوير الموارد.
وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،أخذ المخاطرة ،العمل

كقدوة للموظفين) على الحصول على المعرفة أما البعد (الهام الرؤية المشتركة) فليس له أثر على الحصول على المعرفة،
وقد يفسر ذلك بعدم استخدام القيادت في شركات االتصاالت األردنية لالساليب التي توضح رؤيتها وتربطها باهتمام

الموظفين بالحصول على المعرفة.
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وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة،
أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على االهتمام بالتعلم الجماعي.

وجود أثر ذو داللة أحصائية ألبعاد القيادة التحويلية (تمكين الموظفين ،تشجيع االبتكار ،الهام الرؤية المشتركة،

أخذ المخاطرة ،العمل كقدوة للموظفين) على التنويع في الخدمات.

اتفقت هذه النتائج مع دراسة (كمال )2019،حيث أظهرت أنه يوجد عالقة واضحة ودالة احصائيا" بين القيادة

التحويلية وأبعادها مجتمعة ومنفردة وااللتزام التنظيمي بابعاده مجتمعة ومنفردة .كما اتفقت مع دراسة ()Sajee ,2019
حيث أظهرت أن للقيادة التحويلية أثر مميز على السلوك المبتكر وأن العمل ذو القيمة والمعنى يؤثر بشكل جزئي على

العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك المبتكر ،واتفقت أيضاً مع دراسة (الشنطي )2019 ،حيث أظهرت وجود اثر

ايجابي للقيادة التحويلية في السلوك االبداعي وان االعتبارات الفردية تؤثر في السلوك االبداعي بشكل كبير بينما كانت

ابعاد (التاثير المثال ،واالستثارة الفكرية والداف عية االلهامية) ذات تتثير ضعيف ،واتفقت مع دراسة ( Perez & Freites,
 ) 2019حيث أظهرت وجود عالقة ايجابية بين القيادة التحويلية بأبعادها مجتمعة وبين تقدم إدارة الجامعة ،وأن القيادة
التحويلية بأبعادها مجتمعة تؤدي إلى أثر ايجابي على العوامل المرتبطة بإدارة الجامعة ،وأن بعد تمكين اآلخرين من

العمل كان له أثر مرتفع وإيجابي على إدارة الجامعة ،بينما كانت باقي األبعاد ذات أثر متوسط على إدارة الجامعة ،كما
اتفقت مع دراسة (مهدي وياره )2017،حيث أظهرت بأنه يوجد عالقة واضحة ودالة احصائيا" بين القيادة التحويلية

بأبعادها مجتمعة وبناء الجدارات بأبعادها مجتمعة.
التوصيات

بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ،فإنها توصي بعدد من التوصيات وهي:
ً
أوال" :تعزيز ممارسة نمط القيادة التحويلية في شركات االتصاالت األردنية لما لها من دور في بناء الجدارات الجوهرية،

ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
ت عزيز اعتماد مفهوم التأثير المثالي لدى القادة العاملين في شـركات االتصاالت األردنية وذلك بالتصرف كنماذج

يسعى العاملون لمحاكاتها.

تحديث وتطوير أهداف المنظمة بشكل مستمر ليحقق للشركة تعزيز موقعها وقدرتها التنافسية خاصة في ظل

التطور التكنولوجي الهائل.

إعادة النظر في برامج وأساليب التحفيز التي يتبعها القادة العاملون في شركات االتصاالت األردنية.
تعزيز قدرة القادة العاملين في تلك الشركات على إقنـاع العـاملين وزيـادة حماسهم للعمل وإثارة روح الحماس

للعمل لدى العـاملين تحـت قيـادتهم وتعزيـز اهتمامهم بضرورة التعرف على مايود العاملون تحت قيادتهم تحقيقه في
حياتهم العمليـة والوظيفية.

ثانيا :االستمرار بتعزيز الجدارات الجوهرية وتطبيقها في عمليات المنافسة الحاصلة ،إذ أن قدرة الشركة على تحقيق

الجدارات المناسبة لحالة المنافسة تعطيها مرونة أكبر في مواجهة التحديات البيئية ومعرفة الفرص السوقية األفضل وذلك

من خالل:

زيادة البحوث والرسائل المهتمة بمفهوم الجدارات الجوهرية ،السيما في قطاع منافسة الشركات المشابهة ،إذ أن
متابعة تلك البحوث تمكن الشركة من االستفادة منها في تحقيق التميز في تقديم الخدمات.
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توفير بيئة العمل الضرورية والقواعد الالزمة والتدريب والوصف الوظيفي الذي يركز على السلوك.

اإلستفادة من خبراء المهام الستكشاف أهم الجدارات الحالية وكيف يتصورون مهامهم في المستقبل.
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هدف البحث إلى قياس أثر استراتيجيات الريادة في تحقيق االستدامة للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد ،ولتحقيق

أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛حيث تم تطوير استبانة مكونة من ( )26فقرة وتم التأكد من صدقها
وثباتها ،وقد تم توزيعها على عينة الدراسة وبنسبة  %100والذي بلغ عددهم اإلجمالي ( )300مشروعاً ،وتم إجراء تحليل

البيانات بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة

إحصائية ألبعاد اإلبداع واالبتكار الريادي على تحقيق االستدامة (البقاء) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات تعزى لمتغير النوع االجتماعي والعمر ،وأظهرت النتائج

أيضاً إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات تعزى

لمتغير المؤهل العلمي والخبرة،وأوصى الباحثان عددًا من التوصيات ومن أهمها ضرورة رفع كفاءة وقدرات مالكي
المشاريع الصغيرة في محافظة اربد وذلك من خالل التحاقهم ببرامج تدريبية متخصصة بإدارة المشاريع الريادية

وإستراتيجياتها وذلك لتمكين هم من إدارة مشاريعهم بكفاءة وفعالية عالية لضمان البقاء والنمو واستدامتها ،في ظل تحديات

السوق التي تواجهها من حين آلخر.

الكلمات المفتاحية :استراتيجيات الريادة ،االستدامة ،المشاريع الصغيرة.
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The Impact of Entrepreneurship Strategies on Achieving Small Projects
Sustainability in Irbid City
Samer Fandi Alomari

Prof.Younes Megdadi

Abstract
The study aimed to measure the impact of entrepreneurship strategies on achieving
small projects sustainability in Irbid city , to achieve the objectives of the study used
descriptive analytical approach , and it was developed a survey set consisted of (26)
paragraph , the validity and reliability were verified and it was distributed to the study
sample with percentage of 100%, with a total of (300) projects, and the data analysis was
conducted by the statistical packages program for social sciences (SPSS). The results of the
study showed that there is a statistically significant impact of the dimensions were as
creativity and leadership innovation, entrepreneurial individuality on achieving
sustainability (survival) while there is no statistically significant impact on the dimension of
entrepreneurship on achieving sustainability (survival), and the absence of statistically
significant differences between the averages of the responses of the sample individuals on
the scale of strategies attributable to the gender and age variable, but the study indicated
that there are differences with Statistical significance between the averages of the
responses of the sample individuals on the scale of strategies due to the variable of the
scientific qualification and experience, and the study recommended a number of
recommendations, the most important of which is to enlarge the effectiveness of small
projects ownership by training programs of implementing the entrepreneurship strategies
to improve its project management performance effectively and its efficiency to ensure
their projects sustainability and growth properly on the bases of challenges which they
face from time to another.
Key words: Entrepreneurship Strategies, Sustainability, Small Projects
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المقدمة

تواجه منظمات األعمال تحديات كبيرة في ظل التغير والتطور للنظم االقتصادية العالمية  ،فتوجب عليها التمتع

بفاعلية ومرونة أكبر بكثير مقارنة في مما كانت عليه الزمن الماضي ،لذا تُعد استراتيجيات الريادة من أهم االستراتيجيات
التي تساعد المنظمات نحو تحقيق رغبات وحاجات الزبائن  ،ودخول أسواق جديدة بواسطة منتجات جديدة ومخاطر
وفرص جديدة من خالل العناصر المرتبطة بذلك سواء باالبتكار أم بأخذ المخاطرة أم بالتفرد أم بالمبادأة وذلك لتحقيق

نمو وبقاء المشاريع.

فأصبحت الريادة سمة أساسية وعنصر فعال في اقتصاديات العالم المعاصرة ،فالتطورات التكنولوجية والثورة
المعرفية وانتقال االقتصاد إلى اقتصاد رقمي مترابط أسهمت في ازدياد دور األفكار الريادية وتطلبت إشراك الجميع

بتنوعهم الثقافي والحضاري لغرض تحقيق النجاح والتقدم على مختلف المستويات ،ففي توجهات منظمات األعمال
الحديثة فقد أصبحت الريادة سمة ضرورية لنجاح وتطور هذه المنظمات(البنوان .)2011 ،
ٍ
وبشكل ريادي فقد برز مجموعة من االستراتيجيات الريادية
ولتحقيق النجاح المنشود لمنظمات األعمال
والمعمول بها لدى منظمات األع مال نحو تحقيق رغبات وحاجات الزبائن ،وتمكنها من دخول أسواق جديدة بواسطة
منتجات جديدة ومخاطرة جديدة وفرص جديدة من خالل العناصر المرتبطة بذلك سواء باالبتكار أو بالتفرد أو المبادأة

لمساعدتها في الريادة(النصيري وأبو حسين .)2017 ،

ٍ
وبشكل خاص المشاريع الصغيرة والتي تتعرض
وتعد االستدامة من األهداف الرئيسة بالنسبة لمنظمات األعمال

للعديد من المخاطر والتهديدات التي تواجه بقاءها وديمومتها مما وجه ذلك أنظار وتوجهات مالكي تلك المشاريع باتخاذ
اإلجراءات الكفيلة لضمان نجاحها واستم ارريتها وديمومتها وتطورها بما يتالئم مع متطلبات واحتياجات األسواق المحلية
مع األخذ بعين االعتبار تحقيق االستدامة والبقاء والنمو لهذه المشاريع محدودة الموارد.

وتلعب المشاريع الصغيرة على اختالف أنواعها أهمية كبيرة في النمو االقتصادي واالجتماعي في معظم دول
العالم ،فهي تعتمد على استخدام األيدي العاملة مقارنة باألموال التي تستثمر فيها ،وأن معدل مساهمتها في إجمالي

القيمة المضافة يفوق األهمية النسبية لرؤوس األموال المستثمرة فيها ،األمر الذي يؤكد على دورها األساسي في التنمية
مقارنة بالمشاريع الكبيرة بعد أن أثبتت قدرتها في معالجة العديد من المشكالت الرئيسية(.جواد .)2009 ،

ونظـ ـ اًر ألهمي ــة اس ــتراتيجيات الري ــادة والت ــي تعتب ــر النـ ـواة الحقيقي ــة لتط ــوير أفك ــار المش ــاريع الص ــغيرة وض ــمان نجاحه ــا واس ــتم ارريتها
وديمومتهــا وتطوره ــا واســتدامتها،وعليه ف ــأن ه ــدف هــذا البح ــث الـ ـرئيس هــو معرف ــة أث ــر اس ــتراتيجيات الري ــادة ف ــي تحقي ــق االس ــتدامة

للمشاريع الصغيرة في مدينة إربد.

مشكلة الد ارسة

إن االهتمام بالريادة واستراتيجياتها للمشاريع الصغيرة سعياً لتحقيق االستدامة من أجل بقائها واستمرارها وتحقيقاً ألهدافها
 ،وذلك من خالل توجيه الطاقات واألفكار اإلبداعية واالبتكارية لمالكي هذه المشاريع حتى تكون ريادية بأفكارها وتكوينها

واستم ارريتها وتوظيف اإلمكانيات الموجودة فيها المالية والبشرية والمادية خدم ًة لالقتصاد الوطني ،وقد أكدت العديد من األبحاث
والدراسات أهمية فاعلية تطبيق استراتيجيات الريادة في تنمية واستدامة المشاريع.وقد تمحورت مشكلة البحث في التعرف على أثر
استراتيجيات الريادة في تحقيق االستدامة وتطبيقها على المشاريع الصغيرة في مدينة اربد.

أسئلة الدراسة

تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
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 ما أثر استراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي) في تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريعالصغيرة في مدينة إربد؟

 هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر استراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي) في تحقيقاالستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد يعزى للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كالنوع االجتماعي،

العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة.
أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وهو استراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي،

االبتكار الريادي) في تحقيق االستدامة (البقاء) والتي تعد من الموضوعات الهامة في حياة منظمات األعمال والتي ترتبط

ارتباطاً وثيقاً بالمشاريع الصغيرة ،إذ تنبع أهمية البحث من أهمية المشاريع الصغيرة ودورها في تنمية االقتصاد الوطني ،
كما تكمن أهمية البحث في كونها ستقدم إطا اًر نظريا قد يستفيد منه الباحثون في دراسات مشابهة للدراسة الحالية.أما
األهمية التطبيقية لمشكلة البحث في كونها تفيد مالكي المشاريع الصغيرة وتقدم لهم إطار عمل شامالً الستراتيجيات

الريادة في تحقيق االستدامة لمشاريعهم من خالل النتائج التي توصل اليها الباحثان ،باإلضافة لبيان مدى أهمية تبني

استراتيجيات الريادة نحو مستقبل أفضل لمشاريعهم ولضمان ديمومتها ونموها واستم ارريتها ونجاحها على المدى الطويل.
فرضيات الدراسة

استناداً إلى مشكلة وأسئلة البحث فقد تم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسية األولى :H01:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05الستراتيجيات الريادة
بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي) في تحقيق االستدامة(البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة إربد.

الفرضية الرئيسية الثانية :H02:ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05آلراء عينة الدراسة
نحو تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة إربد تعزى للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كالنوع
االجتماعي ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة.

أنموذج الدراسة ()Research Model

وتحقيقاً ألهداف هذه البحث فقد تم تحديد أثر المتغير المستقل على المتغير التابع ،وقد قام الباحثان بتطوير

أنموذج خاص بالدراسة ،والشكل اآلتي يوضح أنموذج الدراسة
المتغير المستقل

H01

إستراتيجيات الريادة

المتغير التابع
االستدامة

اإلبداع الريادي

H01-1

البقاء

االبتكار الريادي

H01-2

النمو

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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التعريفات االجرائية

استراتيجيات الريادة :هي االستراتيجيات التي تحفز المشاريع الصغيرة على استغالل الفرص فـي السـوق واالبتكـار واإلبـداع
والتحديث للمنتجات والقدرة على تحقيق األرباح الماليـة والتطـوير والتوسـع فـي األسـواق ،وكـذلك تشـجيع العـاملين فيهـا علـى

اتخاذ الق اررات وأخذ المسؤولية عن هذه الق اررات.
اإلبداع الريادي :تتمثل باألفكار الخالقة والجديدة التي تتبعها المشاريع الصغيرة لتأتي بشيء جديد ،ويتم التوصـل إلـى حـل
لمشكلة ما ،أو إلى فكرة جديدة وتطبيقها ،وبالتالي فاإلبـداع هـو الجـزء الملمـوس المـرتبط بالتنفيـذ أو التحويـل مـن الفكـرة إلـى
المنــتج .وســتقاس مــن خــالل عــدد مــن المؤش ـرات ومنهــا المبــادرة باألفكــار الجديــدة ،اكتســاب المعرفــة ،البحــث والتطــوير،
تطوير السلع والخدمات.

االبتكار الريادي :مرحلة التفكير المسبق التي ستحدد الطرق واآلليـات التـي ستسـلكه الجهـود واألعمـال التسـويقية واإلنتاجيـة
في المشاريع الصغيرة  ،وهو االستغالل األمثـل للمـوارد التسـويقية بالمنشـأة مـن أجـل تحقيـق أهـدافها المتمثلـة بزيـادة اإلنتـاج
ورفــع المســتوى التســويقي للمنظمــة  ،وهــو مجموعــة مــن الخط ـوات المترابطــة التــي تهــدف إلــى وضــع السياســات التســويقية
واإلنتاجية وصياغة الخطط الالزمـة لتحقيـق األهداف.وسـتقاس مـن خـالل مجموعـة مـن المؤشـرات ومنهـا القـدرات ومهـارات
التخطيط والتطوير اإلنتاجي ،الموارد المالية ،القدرات التسويقية وعالقات الزبائن ،إدارة الموارد المتاحة.
االستدامة :وهي ما تقدمه المشاريع الصغيرة من خطط وأعمال ينجم عنها تأثيرات إيجابية على الصعيد االقتصادي
والبيئي واالجتماعي وهي وعي لتأثير المشروع اإليجابي في البيئة والمجتمع المحيطين به ،والحرص على التخفيف من

أي آثار سلبية تسببها عمليات المشروع من خالل تبني المبادرات التي تراعي المقومات الثالثة األهم للتنمية ،أال وهي
المجتمع والبيئة واالقتصاد  ،وستقاس من خالل عدد من المؤشرات ومنها:
البقاء :قدرة المشاريع الصغيرة في تبنيها الستراتيجيات الريادة في تحقيق استمرارها  ،والمحافظة على ديمومتها وتحقيق
األهداف المالية والبقاء على المدى الطويل.

النمو :التزام المشاريع الصغيرة بتقديم المنتجات ومواكبته التغيرات الصناعة وهيكلة السوق وحاجات الزبائن وذلك بتبنيها
الستراتيجيات الريادة مما يساعد على تطورها وتنميتها  ،والحفاظ على إنتاجيتها وتقدمها.

األطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

اطلع الباحث على أدبيات البحث في ظل المتغيرات المستقلة والتابعة الدراسات السابقة فيما يخص موضوع

البحث  ،وفيما يلي عرض لبعض األدبيات واالدراسات السابقة ذات الصلة.

أوالً:األطار النظري
دخل مفهوم الريادة إلى بيئة األعمال االقتصادية في بداية القرن الثامن عشر من قبل ( ، )R.Cantilonفالريادة
تطلق على استم اررية وديمومة نجاح المشروع  ،وتشكل محو اًر هاماً في النمو االقتصادي باعتبارها عنص اًر أساسياً للنمو
والتنمية ،بما تنتجه من تنوع في األعمال وإيجاد وظائف جديدة وأساليب جديدة وحديثة في تقديم الخدمات ،فقد عرفها

االتحاد األوروبي بأنها األفكار والطرق التي تمكن من خلق وتطوير نشاط ما من خالل مزج المخاطرة واالبتكار أو
اإلبداع والفاعلية في التسيير ضمن مؤسسة جديدة أو مؤسسة قائمة (إدريس وأحمد.)2016 ،

وتشير الريادة إلى مجموعة من العمليات والخطوات والمراحل التي تعمل على تحديد الفرص التي تتعلق

باحتياجات موجودة فعالً في األسواق  ،وما تحمله من مخاطر للوصول لمنظمة تلبي هذه االحتياجات (القاسم .)2013 ،
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وقد عرفها العاني وآخرون ( )2010بأنها مجموعة الخطوات التي يقوم بها الفرد أو مجموعة من األفراد من أجل
الوصول إلى مشروع ريادي جديد بهدف تقديم شيء متميز يحقق رغبات الزبائن ،ويحقق قيمة مضافة  ،تضاف إلى

المنتج أو الخدمة أو الطريقة أو اإلجراءات.

وعرفها ( ) Wright & Vanaelst , 2010بأنها عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة ،وتخصيص الوقت والجهد

والمال الالزم للمشروع واألخذ بالمخاطر التي ستواجهه  ،وتحقيق األرباح المالية.

وعرفها الشمري ( )2015بأنها " القيام بأنشطة فريدة تلبي متطلبات بيئة األعمال والمستفيدين منها من خالل اكتشاف الفرص
واستثمارها بعقلية استباقية وتبني المخاطر المحسوبة لتحقيق األرباح ".

ويرى ( )Urs et al , 2020أن أهمية الريادة تتجلى في دورها بزيادة فعالية المنظمات على اختالف أنواعها ،

باإلضافة إلى دورها في النمو االقتصادي محلياً وعالمياً.

وقد بين ()Hisrich & Ramadani , 2017أهمية ريادية األعمال للمنظمات في عدة مجاالت ومن أهمها بإنها

تعد الريادة عنص ار حيويا للمنظمات الناجحة حيث تعزز من قيمة االبتكار في بيئة العمل ،وكذلك نموها ،وتقديم الفرصة

للعاملين لالستفادة من مهاراتهم اإلبداعية وصياغة ثقافتها التي تقوي من أدائها في األسواق ،وتساعد على مواجهة
مخاطر وتهديدات من المنظمات األخرى في بيئة االعمال ،وتساعد على معالجة الفجوة المعرفية في الفكر اإلداري من

خالل العالقة بين مفهومين ريادية األعمال والمنافسة من حيث االبتكار في المنظمات.
وتعد استراتيجيات الريادة من أهم األساليب التي تدفع المنظمات لتحقيق رغبات وحاجات الزبائن  ،وكذلك

الوصول بهذه المنظمات إلى التميز ،لما في ذلك من تأثير في الحياة العامة وما تشهده اليوم من تطورات وتغيرات أثرت
في أداء كثير من منظمات األعمال ،واإلفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في التغيير باستراتيجياتها وأدواتها التي

تستخدم لزيادة ربحيتها وحصتها السوقية.

واالستراتيجية بشكل عام هي خطة موحدة متفاعلة وشاملة تربط المزايا االستراتيجية للمنظمة بتحديات البيئة،

وهي مجموعة من األهداف والسياسات والخطط المعتمدة مع بعضها لتحديد مجال المنظمة ووسائلها في النجاح وتتضمن
مجموعة الق اررات واألنشطة التي تتبع لضمان أداء المنظمة مستقبلياً(.المحمدي )2011 ،

ولها عدة مستويات منها على مستوى الشركة وهي تتعلق باألمور اإلجمالية والنطاق المتعلق بالمنظمة وكيف

سيتم إضافة قيمة جديدة لألجزاء المختلفة (وحدات األعمال) في المنظمة ،وإستراتيجية وحدة األعمال والتي تتعلق بكيفية

أن تنجح منظمات األعمال في المنافسة في األسواق المميزة للسلع والخدمات المختلفة  ،وأخي اًر مستوى إستراتيجية
األعمال وهي تتعلق بكيفية أن أجزاء مكونات المنظمة تقوم بالتوصيل بكفاءة فيما يرتبط بالمنظمة واستراتيجيات مستوى
األعمال في ظل المصادر والعمليات واألفراد( .السكارنة )2016 ،
واستراتيجية الريادة هي تلك االستراتيجيات التي تحفز المنظمة على اإلبداع واالبتكار والتفرد وأخذ المخاطرة
عرف العديد من الباحثين
والمبادأة ،وكذلك تشجع العاملين على اتخاذ الق اررات ،وأخذ المسؤولية عن هذه الق اررات ،وقد ّ
مفهوم استراتيجيات الريادة كاآلتي :

فقد عرفها جمعة ( ) 2017بأنها " استراتيجيات ذات دالالت معينة وملموسة للعاملين من حيث االبتكار والتغيير

وكذلك إجراء التحسينات ألفكار األعمال الموجودة  ،وأن معظم المنظمات لديها استراتيجيات مجربة تساعدها في الريادة
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وكذلك العمل على اإلفادة من التطورات الحديثة للتكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات التي يتم طرحها في األسواق
الجديدة ".

وأشار زيدان ( )2017بأن استراتيجيات الريادة هي قدرة المنظمة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة بشكل

مسبوق ودخولها إلى األسواق في األوقات المناسبة لمواجهة التحديات في منظمات األعمال عن طريق استثمار الفرص
وتجنب التهديدات بهدف زيادة الزبائن ونمو األرباح.

ويضيف ( )Rogers ,2020بأنها " موقف استراتيجي لرواد األعمال على مستوى المؤسسة للتمكن من القدرة

على اتخاذ الق اررات واإلجراءات المنضبطة في مجال أداء األعمال  ،وقدرة الفرد أو المنظمة على ابتكار طرق وأساليب
جديدة لتسيير أعمال قائمة أو استحداث أعمال جديدة قادرة على منح ميزة تنافسية مع مراعاة القدرة على معالجة وتحمل
المخاطر الناشئة من تنفيذها ".

وحسب ما أشار إدريس وأحمد ( )2016فقد عرف االتحاد األوروبي استراتيجيات الريادة بأنها األفكار والطرق

التي تمكن المنظمات من خلق وتطوير نشاط معين من خالل مزج المخاطرة واالبتكار أو اإلبداع والفاعلية في التسيير

ضمن مؤسسة جديدة أو مؤسسة قائمة.

وأشار ( )Michael et al , 2010إلى أن إستراتيجيات الريادة هي تكامل منظور الريادة (البحث عن الفرصة)

والمنظور اإلستراتيجي (البحث عن الميزة) لتصميم اإلستراتيجيات التي تحسن من مستوى األفراد  ،وأن إستراتيجيات

الريادة تتمثل بالعناصر اآلتية ( :تحديد الفرص ،والنمو ،واإلبداع ،وتبني المخاطر ،والمرونة ،والرؤية).

فاإلبداع والريادة وما يربط بينهما من عالقة تساعد منظمات األعمال على أن يكون لها الدور الريادي سواء في

تقديم المنتجات أم الخدمات وإرضاء الزبائن والقدرة على اختراق األسواق والسيطرة على جانب معين فيها( .خصاونة ،
)2011

ويرى ( )Duman et al , 2015بأن اإلبداع جزء ال يتج أز من الريادة ،وهناك العديد من األساليب التي تعمل

على معرفة مستوى اإلبداع في المنظمة وهي :الموارد المالية التي تستثمر في مجال اإلبداع  ،الموارد البشرية المستخدمة

للقيام باألنشطة اإلبد اعية ،تواكب التطورات في المنتجات وخطوط اإلنتاج ،وبغض النظر عن نوع اإلبداع أو طريقة
تصنيفه فإنه يعتبر عنص ًار مهماً من عناصر التوجه الريادي إذ تسعى فيها المنظمة للوصول إلى الفرص الجديدة.

كما يعرف التفرد بأنه تحقيق االنسجام بين النتائج المرغوبة لكافة أصحاب ال مشاريع واالستثمار في كافة الموارد

في المنظمة وتوظيفها بشكل فعال لتحقيق أعلى معدالت النمو والوصول إلى رضا العمالء وأصحاب المصالح والعاملين

بها ،ويعد التفرد من أهم معايير التميز واإلبداع في األداء ،ويتطلب تنفيذ األعمال بجهد كبير لتحقيق النجاح وإحراز
التقدم باالعتماد على السرعة والمرونة واالبتكار (الشروقي.)2018 ،

ويرى ( ) Barringer& Ireland, 2011بأن التفرد هو القدرة على إعطاء قيمة متميزة يصعب تقليدها أو غير

قابلة للتطوير والقدرة على التميز بموارد يصعب حصول المنافسين عليها  ،وهذا يعطي المشروع قوة سوقية عالية.

ويعرف الزعبي ( )2016المبادأة بأنها المساهمة في التغييرات والمستحدثات واالنتباه إلى البيئة المحيطة وقدرة

المنظمات على االستم اررية وتحقيق الفوائد من خالل التطورات التي قد تحدث ،كما يرتبط سلوك المبادأة مع العديد من
المفاهيم المرتبطة بقدرة المنظمات على استغالل ا لفرص التي تتعلق بتقديم منتجات جديدة ونادرة مختلفة عن بقية

المنافسين في الوقت والمكان المناسب.
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فالمبادأة هي المشاركة في مشاكل المستقبل والحاجات والتغييرات ومدى القدرة على تقديم منتجات جديدة
وتكنولوجية وتقنيات إدارية  ،واألخذ بمخاطرة عالية في ظل ظروف البيئة المحيطة بالمؤسسات والتي تتمثل بتنفيذ

التوجهات الريادية  ،وتتضمن عدة عناصر هي إقرار مالحقة أو عدم مالحقة المنافسين في اإلبداع  ،ومحاولة التعاون
مع المنافسين الحتوائهم  ،والمفاضلة بين المحاوالت الحقيقية في النمو واإلبداع والتطوير (.)Christensen, 2011

ويرتبط مفهوم ريادة األعمال بابتكار أفكار جديدة لتقديم خدمات ومنتجات متميزة دائما أو أسلوب إنتاج جديد

أكثر كفاءة ،وهي ترتكز على عنصر المخاطرة من خالل تطوير منتج قديم أو تقديم منتج أو خدمة جديدة ،فالمخاطرة

تتضمن إمكانية عدم قبول المستهلكين للمنتج أو الخدمة بالشكل الجديد ،أو عدم اإلقبال على المنتج أو الخدمة الجديدة،
وهذا ما يجعل مفهوم ريادة األعمال يتعدد ليشمل المالك والمبادر ورائد األعمال الناجح والمالك المخاطر ،والمبدع

اإلنتاجي (أبو قرن.)2015 ،

تعد االسـتدامة أهـم النظم والمجاالت اإلداريـة التـي القـت اهتمـام فـي اآلونـة األخيـرة وخاصة ف ــي المنظم ــات الت ــي
تفك ــر بالبق ــاء والنمو طوي ــل األج ــل  ،وذلك ألن أه ــم معطي ــات االس ــتدامة ه ــو االعتم ــاد عل ــى الخصائص المختلفة

للمنظمة وان تنسجم وتتوائم هـذه الخـصائص من أجـل الحفاظ على المنظمـة وتماســكها ف ـي األجلـين المتوســط والطويــل،
وأصـبحت االســتدامة مفهــوم أساسـي للعديــد مــن البــاحثين والممارسين في مجال إدارة األعمال وذلك ضمانا لسالمة وبقاء
المنظمة (.)Wiedinger et al, 2014

وتشير االستدامة إلى شيء طويل المدى وهي قدرة المنظمة على الحفاظ على الممارسات بمرور الوقت من

خالل التوازن بين األهداف المختلفة للمنظمة والتي تتمثل بالربحية طويلة المدى من حيث النمو واالبتكار واإلبداع والميزة

التنافسية على المنافسين (.)Blanchard , 2010

وان أهميـة تطبيـق االسـتدامة فـي المنظمـات هـو االنسجام بـين الكفـاءة والفعاليـة،إذ إن العديد مــن المؤسسات قد
فــشلت ألسباب عديدة ومنها الحاجــة الضرورية إلــى النمو والــتعلم لتلبيــة الغايــات األساســية وعمليــات التنميــة ،وان

العنصر األساسي لالستدامة هو عملية العمل على تطوير البنی التحتية(.)Harrison, 2012
ثانياً :الدراسات العربية

أشارت دراسة عرقاوي وآخرون ( )2020تهدف إلى دارسة العالقة واألثر ما بين تطبيق االبتكار اإلداري

واستراتيجية ريادة األعمال من حيث (اإلبداع ،هجومية التنافس ،االستباقية ،وتبني المخاطر) في الشركة اإلسالمية

الفلسطينية للتنمية كدارسة حالة ،اتبع الدراسة المنهج الوصفي  ،تكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في المواقع
اإلشرافية للشركة والبالغ عددهم ( )80عضواً  ،وقد تم اختيار أسلوب الحصر الشامل لجمع بيانات الدارسة ،أثبتت نتائج
التحليل اإلحصائي بأن هناك عالقة ارتباط وأثر بين بعد االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة األعمال للعاملين في الشركة
اإلسالمية الفلسطينية للتنمية ،وبينت النتائج أيضاً  ،وفي ضوء النتائج خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها
ضرورة اهتمام الشركة بتعزيز االبتكار اإلداري وبمكونات استراتيجية ريادة األعمال من خالل إزالة جميع العوائق التي

تحول دون وصولها لألفراد ؛ وذلك من خالل إعطاء العاملين الحرية الكاملة في ابتكار أساليب إدارية حديثة للتخلص من
جمود الهيكل التنظيمي.
أما دراسة الهنيني وأبو رمان ( )2019والتي هدفت إلى بيان أثر تبني استراتيجية الريادة في المصارف العاملة

في األردن في تحقيق التنمية االقتصادية في األردن ،حيث اشتملت على أبعادالريادة (الثقافة الريادية ،االبداع واالبتكار،
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درجة التنافسية ،درجة االستقاللية) ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها
( )91مستجيب ًا ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الريادة (الثقافة
الريادية ،اإلبداع واالبتكار ،درجة التنافسية ،ودرجة االستقاللية) على تحقيق التنمية االقتصادية ،كما خرجت بالعديد من
التوصيات أهمها ضرورة إتباع المصارف سياسة التطوير والتحسين المستمر للسياسات واإلجراءات واألنظمة والبرامج

المستخدمة في تسيير األعمال.

وأشارت دراسة عمر ويونس ( )2019والتي هدفت إلى تحديد أهم عوامل استدامة بإبعادها(عامل مقدار رأس

مال المشروع ،حجم رأس مال المشروع) في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإبعادها (كالعمر ،المستوى
التعليمي ،ونمط السكن والنوع ،الدا فع للحصول على المشروع ،المهنة السابقة والخبرة التراكمية لصاحب المشروع) التي

نفذها ديوان الزكاة بوالية غرب كردفان ،بالسودان  ،وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي  ،وقد توصلت نتائج الدراسة
إلي أن ثلثي المشروعات المنفذة تتصف باالستدامة سواء كانت كلية أو جزئية ساهمت في استدامتها مجموعة من
العوامل منها ما يتعلق بالمشروعات ومنها ما يتعلق بخصائص صاحب المشروع ومنها ما يتعلق ببيئة المشروع ،بينما

واجه الثلث اآلخر صعوبات ومعوقات أدت إلي فشلها التام أو الجزئي  ،وتمثلت أهم عوامل استدامة المشروعات الصغيرة

والمتناهية الصغر في العوامل الشخصية :كالعمر ،المستوى التعليمي ،ونمط السكن والنوع ،الدافع للحصول على
المشروع ،المهنة السابقة والخبرة التراكمية لصاحب المشروع .وعوامل االستدامة المتعلقة بالمشروع ذاته فتمثلت في:

العوامل االقتصادية وتتمثل في :عامل مقدار رأس مال المشروع ،حجم رأسمال المشروع مقارنة بمعامل الوسيط الكلي

لجميع مشروعات الدراسة وكانت لصالح المشروعات التي رأسمالها كبير أو متوسط ،اسم المشروع على مستوى
االستدامة حيث كانت لصالح مشروعات مشكاة الخير والتدريب المهني.

وأشارت دراسة ( )Abolghasem , et al, 2016والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية ريادة األعمال بإبعادها (اإلبداع،

االبتكار ،تطبيق المعرفة) وأداء الشركات في الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم .وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عين ة الدراسة

من مجموعة من الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم  ،وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
تقدم مساهمات كبيرة وهامة في تطوير أي دولة  ،وأن العصر الحاضر هو عصر التنافس على الموارد ورؤوس األموال ،و تحاول الدول

الصناعية الكبرى وحتى الدول النامية على االستفادة من الموارد ورؤوس األموال من خالل االستفادة من األشخاص المتعلمين والخبراء وتطوير
دورة النمو والتنمية وتحقيق االبتكار وللوصول إلى هذه االبتكارات التي تؤدي إلى إحياء اقتصاد كل بمد من خالل ريادة األعمال ،وفي الواقع،

كان تنظيم المشاريع هو المفهوم الذي يقترن دائماً باإلنسان ،ويلعب دو اًر رئيسياً للنمو االقتصادي والتنمية في البلدان ،وبالتالي فإن الريادة
تضمن استدامة المشاريع بشرط االبتكار وخلق منتجات جديدة  ،وتستند التنمية االقتصادية في عالم اليوم على االبتكار واإلبداع وتطبيق
المعرفة وريادة ألعمال .وأوصت الدراسة بضرورة تقديم عرض إطار عمل يساعد على تطوير الخطة االستراتيجية وكذلك مراجعة السياسات

عملية للمديرين وصانعي السياسات وكذلك المستثمرين ولتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستقبلية للحد من العوائق التي تحول دون
تحقيق الهدف المستقبلي وكيفية التغلب عليها في إيران ،وضرورة استغالل الفرص الجديدة المتاحة في الساحة الدولية لكسب النجاح في السوق

والحفاظ على الميزة التنافسية.

الطريقة واإلجراءات
التحقق من
يتضمن هذا الفصل
الدراسة  ،ومجتمع وعينة البحث ،واستبانه البحث وأساليب ّ
ً
وصفا لمنهجية ّ
صدقها وثباتها ،واالختبارات اإلحصائية التي جرى اعتمادها لتحقيق الهدف من البحث.

176

2021

الدراسة
منهج ا

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي الختبار أثر استراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار

الريادي) في تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد ،وقام الباحثان بتصميم استبانه وتوزيعها على أفراد مجتمع
البحث من خالل التواصل معهم عبر وسائل التواصل والزيارات الميدانية المؤلف من أصحاب المشاريع الصغيرة في مدينة اربد.

الدراسة
مجتمع ا

تكون مجتمع البحث من جميع مالكي المشاريع الصغيرة في مدينة إربد والبالغ عددهم ( )300مشروعاً حسب

إحصائيات و ازرة التنمية االجتماعية .)2019(،وتالف من القطاعات الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية.
الدراسة
عينة ا

تكونت عينة البحث من ( )300فرداً من مالكي المشاريع الريادية في مدينة اربد،وقد تم استخدام طريقة المسح

الشامل للمشاريع العاملة في مدينة إربد من مجتمع الدراسة ،جدول ( )1يوضح ذلك:

الجدول ( :)1وصف العينة المبحوثة وفق المتغيرات الشخصية ألفرادها
المتغير
النوع االجتماعي

العمر

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

216

72.0

أنثى

84

28.0

أقل من  25سنة

48

16.0

 25سنة -أقل من  35سنة

126

42.0

35سنة -أقل من  45سنة

102

34.0

 45سنة فأكثر

24

8.0

ثانوية عامة فأقل

96

32.0

دبلوم

108

36.0

بكالوريوس

72

24.0

دراسات عليا

24

8.0

أقل من  5سنوات

96

32.0

 5سنوات -أقل من  10سنوات

90

30.0

 10سنوات فأكثر

114

38.0

300

%100

المجمـوع

الدراسة
أداة ا

قام الباحثان بتصميم أداة البحث (االستبانه) بحيث تغطي جميع أبعاد المتغيرات المستقلة والتابعة بالشكل الذي يمكن من

اختبار الفرضيات والتي تم بناءها وتكوينها وتوزيعها على أفراد العينة لقياس أثر استراتيجيات الريادة بأبعادها (اإلبداع الريادي،

االبتكار الريادي) في تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة  ،ووزعت إجابات أفراد العينة المبحوثة على فقرات االستبانه وفقاً
لمقياس ليكرت الخماسي والتي تعبر عن مدى موافقة المستجيب مع فقرات االستبانة (موافق بشدة  ،5موافق  ،4محايد  ،3غير

موافق  ،2غير موافق بشدة  ، )1وتكونت االستبانه من جزأين :الجزء األول وصف المتغيرات الشخصية الوظيفية  ،أما الجزء
الثاني تناول المتغير المستقل استراتيجيات الريادة بأبعادها حيث تكون من ( )14فقرة توزعت على ( )2أبعاد وهي (البعد األول

وهي بعد اإلبداع الريادي وتكون من ( )7فقرات ،وبعد االبتكار الريادي وتكون من ( )7فقرات) أما المتغير التابع فهو االستدامة

تكون من ( )12فقرة.
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الدراسة
صدق أداة ا

الدراسة ،قام الباحثان بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة
وللتأكد من صدق استبانه ّ
االختصاص في البحث العلمي ،للحكم على مدى صالحيتها ،إلبداء رأيهم في مدى مناسبة الفقرات ،ودقة الصياغة

اللغوية ،وقد ظهرت االستبانه بصورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات األداة تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا على عينة البحث ،وذلك لمعرفة معامل ثبات االتساق الداخلي لكل

من مجاالت المقاييس ،ولمعرفة لتلك القيم جدول ( )2يوضح ذلك
جدول ( )2قيمة معامل الثبات (كرنباخ ألفا) لمجاالت المقاييس والمقاييس ككل
المجال

قيمة كرونباخ ألفا

المجال

اإلبداع الريادي

0.878

البقاء

قيمة كرونباخ ألفا
0.895

االبتكار الريادي

0.792

النمو

0.884

المخاطرة الريادية

0.864

تحقيق االستدامة ككل

0.911

التفرد الريادي

0.706

المبادأة الريادية

0.912

االستراتيجيات ككل

0.918

يتبين لنا من جدول ( )2أن قيم معامالت الثبات لمجاالت المقاييس تراوحت (،)0.912-0.706كما بلغت قيمته
للمقياسين ( )0.911-0.918هي قيم مرتفعة وكافيه ألغراض الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة

للتأكد من فرضيات البحث تم استخدام األساليب والمعالجات اإلحصائية المناسبة التي تم إجراؤها باستخدام الرزمة

اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوعلى النحو اآلتي:

 اإلحصاء الوصفي ( :)Descriptive Statisticsلوصف خصائص عينة البحث ،واإلجابة عن فرضياتها. معامل كرونباخ ألفا :وهدفه قياس صدق األداة ثبات االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ( Consistency.)Reliability

 التك اررات والنسب المئوية :تم استخدامها بهدف بيان خصائص أفراد العينة المبحوثة الديموغرافية. المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري :وذلك بهدف عرض متوسط اإلجابات عن فقرات أبعاد البحث وبيان درجة تشتتاإلجابات عن وسطها الحسابي.
عرض النتائج

يتضمن هذا الفصل نتائج البحث التي تهدف إلى قياس أثر استراتيجيات الريادة في تحقيق االستدامة للمشاريع

الصغيرة في مدينة إربد في األردن ،وتم عرض نتائج البحث وفقاً ألسئلة البحث ،ولإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدم
التحليل الوصفي ألبعاد المتغير المستقل والتابع  ،وفيما يلي عرض لذلك:

أوالً :التحليل الوصفي إلبعاد المتغير المستقل

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات إجابات أفراد العينة على كل ُبعد من أبعاد
استراتيجيات الريادة واالستراتيجيات ككل ،جدول ( )4يوضح ذلك:
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جدول( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات إجابات أفراد العينة على كل بعد ما أبعاد استراتيجيات الريادة
البعد

رقم البعد

المخاطرة الريادية

3

اإلبداع الريادي

1

االبتكار الريادي

2

التفرد الريادي

4

المبادأة الريادية

5

االستراتيجيات ككل

مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسة الحسابي
المتوسة الحسابي*

االنحراف المعياري

4.434

.518

4.371

.579

4.320

.469

4.212

.430

3.928

.802

4.277

.400

درجة الموافقة
مرتفعة

1

مرتفعة

2

مرتفعة

3

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

4
5
مرتفعة

* الدرجة العظمى ()5

يتبين لنا من خالل الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية ألبعاد استراتيجيات الريادة تراوحت ()4.434-3.928

كلها بدرجة موافقة مرتفعة ،حيث كان أعالها للبعد "المخاطرة الريادية " ،ثم يليه المتوسط الحسابي ( )4.371للبعد

"االبداع الريادي" ،بينما كان أدناها للبعد "المبادأة الريادية" ،وبلغ المتوسط الحسابي لالستراتيجيات ككل ( )4.277بدرجة
موافقة مرتفعة.
ثانياً :التحليل الوصفي المتغير التابع

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات إجابات أفراد العينة على كل ُبعد من أبعاد
تحقيق االستدامة واالستدامة ككل ،جدول ( )5يوضح ذلك:
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات إجابات أفراد العينة على كل بعد ما أبعاد تحقيق االستدامة
مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسة الحسابي

رقم البعد

البعد

المتوسة الحسابي*

اإلنحراف المعياري

درجة الموافقة

الرتبة

1

البقاء

4.492

.430

مرتفعة

1

2

النمو

4.365

.582

مرتفعة

2

4.441

.424

االستدامة ككل

* الدرجة العظمى ()5
يتبين لنا من خالل الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي لبعد البقاء بلغ ( )4.492وبدرجة موافقة مرتفعة ،وبلغ
المتوسط الحسابي لبعد النمو ( )4.365وبدرجة موافقة مرت فعة ،وكما بلغ المتوسط الحسابي لالستدامة ككل ()4.441
وبدرجة موافقة مرتفعة.

أختبار الفرضيات

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple Linear

 )Regressionلمعرفة وجود أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات الريادة بإبداعها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي،
المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد ،وفيما
يلي عرض لذلك:

الفرضية الرئيسة األولى  :HO1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((α =0.05الست ارتيجيات الريادة

بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ,التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة
بإبعادها (البقاء ،والنمو) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد ؟وإنبثق عن الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية اآلتية:
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الفرضية الفرعية األولى :H01-1:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05الستراتيجيات الريادة

بإبعادها(اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة

(البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد؟
المستخدم:وتم ذلك من خالل ما يلي:
المتعدد ُ
اختبار القوة المعنوية والتفسيرية لنموذج تحليل االنحدار الخطي ُ
اختبار االرتبا الخطي ( :)Multicollinearityتم استخدام اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من أنه ال يوجد
ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة ،وذلك باالعتماد على اختبار معامل تضخم التباين ( ،)VIFواختبار التباين المسموح

به ( )Toleranceلكل متغير من المتغيرات المستقلة ،حيث يجب أن تكون المتغيرات المستقلة للنموذج مستقلة فيما
بينها ،وللتأكد من ذلك الغرض نستعين بهذين االختبارين الذين يعتب ار أحد الطرق المستخدمة للتخلص من مشكلة التعدد
الخطي ،مع العلم أن ال بد عدم تجاوز معامل تضخم التباين للقيمة ( ،)10وقيمة اختبار التباين المسموح به ال بد أن

يكون أكبر من( ،)0.05جدول ( )6يوضح ذلك:

الجدول( )6نتائج اختباري :معامل تضخم التبايا ومعامل التبايا المسموح به للمتغيرات المستقلة (اإلبداع الريادي،االبتكار
الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية)
المتغيرات المستقلة

التبايا المسموح Tolerance

معامل تضخم التبايا VIF

اإلبداع الريادي

.422

2.369

االبتكار الريادي

.474

2.111

المخاطرة الريادية

.620

1.613

التفرد الريادي

.640

1.561

المبادأة الريادية

.747

1.339

ُيالحظ من الجدول ( )6أن قيم اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلجميع المتغيرات المستقلة أقل من ( ،)10بينما أن
قيمة اختبار معامل التباين المسموح به ( )Toleranceلجميع المتغيرات المستقلة أكبر من ( )0.05وبالتالي يمكن القول أنه ال
توجد مشكلة ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة ،وهذا يعزز إمكانية استخدامها في النموذج.وبعد ادخال المتغيرات المستقلة في
تحليل االنحدار الخطي المتعدد (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) بطريقة

()Enter؛ التي تستخدم لمعرفة أي من المتغيرات المستقلة لها أثر دال احصائياً على المتغير التابع (تحقيق االستدامة (البقاء)
للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد) ،وكذلك معرفة النسبة المئوية لذلك األثر ان وجد.

تحليل التبايا ( :)ANOVAبعد ادخال متغيرات المتعلقة باستراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار

الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة (البقاء) للمشاريع الصغيرة في مدينة
اربد ،تم حساب تحليل التباين للمتغيرات المدخلة في المعادلة والمبينة نتائجه في الجدول (.)7
الجدول ( )7نتائج تحليل التبايا ( )ANOVAللتحقق ما قوة ومعنوية نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد
مصدر التبايا
Regression
Residual
1
Total

مجموع المربعات
9.582
45.689
55.271

درجة الحرية
5
294
299

متوسة المربعات
1.916
0.155

قيمة ف

الداللة االحصائية

12.331

.000b

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()𝛼 ≥0.05
 :bالمتغير المستقل (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية)
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يالحظ من الجدول ( )7ان قيمة ف بلغت ( )12.331وبداللة احصائية ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة
االحصائية ()𝛼 ≥0.05؛ مما يدل على وجود قوة تفسيرية ومعنوية بين المتغير المستقل استراتيجيات الريادة بإبعادها
(اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) على المتغير التابع (تحقيق
االستدامة (البقاء)) .ويبين الجدول ( )8ملخص لنموذج ( )Model Summaryتحليل االنحدار الخطي المتعدد.
الجدول ( )8ملخص لنموذج ( )Model Summaryتحليل االنحدار الخطي المتعدد
النموذج
1

معامل االرتبا

معامل التحديد

معامل التحديد المعدل

الخطأ المعياري في التقدير

R
.416a

2R
.173

2Adjusted R
.159

Std. Error of the Estimate
.39421

 :aالمتغير المستقل (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية)
يتبين من الجدول ( )8ان قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.416وأن قيمة معامل التحديد ( )R2لها (،)0.173

َّ
المعدل ( )0.159( )Adjusted R2والذي يدل على أن المتغير المستقل (اإلبداع الريادي،
وأن قيمة معامل التحديد

االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) استطاع أن يفسر( )%15.9من التغيرات الحاصلة
في المتغير التابع (تحقيق االستدامة (البقاء)).
الجدول ( )9معنوية معامالت ( )Coefficientمعادلة االنحدار الخطي البسية المعيارية ( )Standardizedوالغير معيارية
()Unstandardized

نموذج االنحدار الخطي البسية
) (Constantالحد الثابت

الغير المعيارية
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.273
2.729

المعيارية
Standardized
Coefficients
Beta

قيمة ت

الداللة
االحصائية

9.977

*0.000

اإلبداع الريادي

-.295

.061

-.398

-4.874

*0.000

االبتكار الريادي

.317

.071

.346

4.492

*0.000

المخاطرة الريادية

.214

.056

.258

3.831

*0.000

التفرد الريادي

.156

.066

.156

2.352

*0.019

المبادأة الريادية

.020

.033

.038

.618

.537

* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()𝛼 ≥0.05
من خالل الجدول ( )8يتبين ما يلي:

 وجود داللة احصائية لثابت معادلة االنحدار الخطي المتعدد ،حيث بلغت قيمة (ت= )9.977وبداللة احصائية( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل على وجود معنوية لثابت معادلة
االنحدار الخطي المتعدد.

 وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل(اإلبداع الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت= )4.874-وبداللة احصائية ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع الريادي على تحقيق االستدامة (البقاء)"؛
وبذلك فانه توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته( ،)0.398-والغير

معياري (.)0.295-
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 وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل(االبتكار الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت= )4.492وبداللة احصائية ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية لالبتكار الريادي على تحقيق االستدامة (البقاء)"؛
وبذلك فانه توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته ( ،)0.346والغير

معياري (.)0.317

 وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل(المخاطرة الريادية) ،حيث بلغت قيمة (ت= )3.831وبداللة احصائية ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية للمخاطرة الريادية على تحقيق االستدامة (البقاء)"؛
وبذلك فانه توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته ( ،)0.258والغير

معياري (.)0.214

 -وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل

(التفرد الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت= )2.352وبداللة احصائية ( )0.019وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ( ، )𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية للتفرد الريادي على تحقيق االستدامة (البقاء) "؛
وبذلك فانه توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته ( ،)0.156والغير

معياري (.)0.156

 عدم وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغيرالمستقل (المبادأة الريادية) ،حيث بلغت قيمة (ت= )0.618وبداللة احصائية ( )0.537وهي أكبر من مستوى الداللة

االحصائية ( ، )𝛼 ≥0.05مما يدل على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للمبادأة الريادية على تحقيق االستدامة
(البقاء).

الفرضية الفرعية الثانية :H01-2:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α=0.05استراتيجيات الريادة
بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة

(النمو) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد؟

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple Linear

 )Regressionلمعرفة وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية استراتيجيات الريادة بإبعادها (اإلبداع الريادي ،االبتكار
الريادي ,المخاطرة الريادية ,التفرد الريادي  ,المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة (النمو) للمشاريع الصغيرة في مدينة
اربد ،وفيما يلي عرض لذلك:

المستخدم:وتم ذلك من خالل ما يلي:
المتعدد ُ
اختبار القوة المعنوية والتفسيرية لنموذج تحليل االنحدار الخطي ُ
 اختبار االرتبا الخطي ( :)Multicollinearityتم استخدام اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من أنه ال يوجدارتباط عال بين المتغيرات المستقلة ،وذلك باالعتماد على اختبار معامل تضخم التباين ( ،)VIFواختبار التباين

المسموح به ( )Toleranceلكل متغير من المتغيرات المستقلة ،حيث يجب أن تكون المتغيرات المستقلة للنموذج
مستقلة فيما بينها ،وللتأكد من ذلك الغرض نستعين بهذين االختبارين الذين يعتب ار أحد الطرق المستخدمة للتخلص
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من مشكلة التعدد الخطي ،مع العلم أن ال بد عدم تجاوز معامل تضخم التباين للقيمة ( ،)10وقيمة اختبار التباين

المسموح به ال بد أن يكون أكبر من ( ،)0.05جدول( )9يوضح ذلك:

الجدول( )9نتائج اختباري :معامل تضخم التبايا ومعامل التبايا المسموح به للمتغيرات المستقلة (اإلبداع الريادي،االبتكار
الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية)

المتغيرات المستقلة

التبايا المسموح Tolerance

معامل تضخم التبايا VIF

اإلبداع الريادي

.422

2.369

االبتكار الريادي

.474

2.111

المخاطرة الريادية

.620

1.613

التفرد الريادي

.640

1.561

المبادأة الريادية

.747

1.339

ُيالحظ من الجدول ( )9أن قيم اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلجميع المتغيرات المستقلة أقل من ( ،)10بينما أن
قيمة اختبار معامل التباين المسموح به ( )Toleranceلجميع المتغيرات المستقلة أكبر من ( )0.05وبالتالي يمكن القول أنه ال
توجد مشكلة ارتباط عال بين المتغيرات المستقلة ،وهذا يعزز إمكانية استخدامها في النموذج.وبعد ادخال المتغيرات المستقلة في

تحليل االنحدار الخطي المتعدد (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) بطريقة
()Enter؛ التي تستخدم لمعرفة أي من المتغيرات المستقلة لها أثر دال احصائياً على المتغير التابع (تحقيق االستدامة (النمو)
للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد) ،وكذلك معرفة النسبة المئوية لذلك األثر أن وجد.

 -تحليل التباين ( :)ANOVAبعد ادخال متغيرات المتعلقة باستراتيجيات الريادة بإبعادها(اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي

,المخاطرة الريادية ,التفرد الريادي  ,المبادأة الريادية) في تحقيق االستدامة (النمو) للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد ،تم حساب
تحليل التباين للمتغيرات المدخلة في المعادلة والمبينة نتائجه في الجدول (.)10
الجدول ( :)10نتائج تحليل التبايا( )ANOVAللتحقق ما قوة ومعنوية نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد
مصدر التبايا
Regression
Residual
1
Total

مجموع المربعات
21.839
79.381
101.220

درجة الحرية
5
294
299

متوسة المربعات
4.368
.270

قيمة ف

الداللة االحصائية

16.177

.000b

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()𝛼 ≥0.05
 :bالمتغير المستقل(اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية).

يالحظ من الجدول ( )10ان قيمة ف بلغت ( )16.177وبداللة احصائية ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ()𝛼 ≥0.05؛ مما يدل على وجود قوة تفسيرية ومعنوية بين المتغير المستقل استراتيجيات الريادة بإبعادها(اإلبداع
الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية).
على المتغير التابع (تحقيق االستدامة(النمو)).ويبين الجدول ( )11ملخص لنموذج ( )Model Summaryتحليل

االنحدار الخطي المتعدد.

الجدول ( )11ملخص لنموذج ( )Model Summaryتحليل االنحدار الخطي المتعدد
النموذج
1

معامل االرتبا

معامل التحديد

معامل التحديد المعدل

الخطأ المعياري في التقدير

R
.464a

2R
.216

2Adjusted R
.202

Std. Error of the Estimate
.51962

 :aالمتغير المستقل(اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي ،المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية).
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يتبين من الجدول ( )11ان قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)0.464وأن قيمة معامل التحديد ( )R2لها ( ،)0.216وأن

َّ
المعدل ( )0.202( )Adjusted R2والذي يدل على أن المتغير المستقل (اإلبداع الريادي ،االبتكار الريادي،
قيمة معامل التحديد

المخاطرة الريادية ،التفرد الريادي ،المبادأة الريادية) استطاع أن يفسر( )%20.2من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع (تحقيق

االستدامة (النمو)).
الجدول ( )12معنوية معامالت ( )Coefficientمعادلة االنحدار الخطي البسية المعيارية ( )Standardizedوالغير معيارية
()Unstandardized

نموذج االنحدار الخطي
البسية

) (Constantالحد الثابت

الغير المعيارية
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.360
1.433

المعيارية
Standardized
Coefficients
Beta

قيمة ت

الداللة

االحصائية

3.976

*.000

اإلبداع الريادي

-.142

.080

-.142

-1.783

.076

االبتكار الريادي

.166

.093

.134

1.779

.076

المخاطرة الريادية

.193

.074

.171

2.614

*.009

التفرد الريادي

.520

.087

.385

5.958

*.000

المبادأة الريادية

-.052

.043

-.072

-1.197

.232

* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()𝛼 ≥0.05
من خالل الجدول رقم ( )12يتبين ما يلي:
 وجود داللة احصائية لثابت معادلة االنحدار الخطي المتعدد ،حيث بلغت قيمة (ت =  )3.976وبداللة احصائية( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل على وجود معنوية لثابت معادلة
االنحدار الخطي المتعدد.

 عدم وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغيرالمستقل (اإلبداع الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت =  )1.783-وبداللة احصائية ( )0.076وهي أكبر من مستوى

الداللة االحصائية (،) 𝛼 ≥0.05مما يدل على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع الريادي على تحقيق
االستدامة (النمو).

 عدم وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغيرالمستقل (االبتكار الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت =  )1.779وبداللة احصائية ( )0.076وهي أكبر من مستوى

الداللة االحصائية (،)𝛼 ≥0.05مما يدل على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لالبتكار الريادي على تحقيق
االستدامة (النمو).

 وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل(المخاطرة الريادية) ،حيث بلغت قيمة (ت= )2.614وبداللة احصائية ( )0.009وهي أقل من مستوى الداللة

االحصائية ( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية للمخاطرة الريادية على تحقيق االستدامة (النمو)"؛
وبذلك فانه توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته ( ،)0.171والغير

معياري (.)0.193
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 وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير المستقل(التفرد الريادي) ،حيث بلغت قيمة (ت= )5.958وبداللة احصائية ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة االحصائية

( ،)𝛼 ≥0.05مما يدل وجود أثر ذو داللة إحصائية للتفرد الريادي على تحقيق االستدامة (النمو)"؛ وبذلك فانه
توجد معنوية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري التي بلغت قيمته ( ،)0.385والغير معياري

(.)0.520

عدم وجود داللة احصائية لمعامل معادلة االنحدار الخطي المتعدد المعياري والغير معياري المتعلق بالمتغير

المستقل (المبادأة الريادية) ،حيث بلغت قيمة (ت= )-1.197وبداللة احصائية ( )0.232وهي أكبر من مستوى الداللة
االحصائية ( ،) 𝛼 ≥0.05مما يدل على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للمبادأة الريادية على تحقيق االستدامة
(النمو).

السؤال الرئيسي الثاني :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α=0,05ألثر استراتيجيات الريادة في تحقيق االستدامة

للمشاريع الصغيرة في مدينة اربد يعزى للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة كالنوع االجتماعي ،العمر ،المؤھل العلمي،
سنوات الخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين المتعدد لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات

أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات وتحقيق االستدامة في المشاريع الصغيرة حسب متغيرات الدراسة (النوع
االجتماعي ،العمر ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) ،والجدول ( )13يبين ذلك.
الجدول ( )13المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجاالت المقياس حسب متغيرات الدراسة
المتغير

المستوى
ذكر
أنثى

 25سنة فأقل
 -25أقل من  35سنة
العمر
 -35أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
ثانوية عامة فأقل

المؤهل العلمي

دبلوم

بكالوريوس

اإلحصائي

مقياس االستراتيجيات

تحقيق االستدامة

المتوسط الحسابي

4.275

4.433

االنحراف المعياري

0.406

0.467

المتوسط الحسابي

4.281

4.461

االنحراف المعياري

0.388

0.289

المتوسط الحسابي

4.105

4.375

االنحراف المعياري

0.234

0.407

المتوسط الحسابي

4.352

4.476

االنحراف المعياري

0.466

0.429

المتوسط الحسابي

4.273

4.426

االنحراف المعياري

0.355

0.447

المتوسط الحسابي

4.242

4.450

االنحراف المعياري

0.376

0.329

المتوسط الحسابي

4.147

4.372

االنحراف المعياري

0.336

0.350

المتوسط الحسابي

4.348

4.414

االنحراف المعياري

0.341

0.491

المتوسط الحسابي

4.129

4.408

االنحراف المعياري

0.387

0.368
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دراسات عليا
أقل من  5سنوات
سنوات الخبرة

 5سنوات-أقل من 10
سنوات

 10سنوات فأكثر

المتوسط الحسابي

4.919

4.938

االنحراف المعياري

0.143

0.111

المتوسط الحسابي

4.355

4.478

االنحراف المعياري

0.368

0.404

المتوسط الحسابي

4.202

4.413

االنحراف المعياري

0.437

0.414

المتوسط الحسابي

4.270

4.432

االنحراف المعياري

0.387

0.450

جدول ( )14نتائج تحليل التبايا المتعدد للفروق بيا المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقاييس الدراسة حسب
متغيرات الدراسة

مصدر التبايا
النوع االجتماعي
العمر
المؤهل العلمي
سنوات الخبرة
الخطأ

المجال

مجموع المربعات

درجات

متوسة

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

االستراتيجيات ككل

0.008

1

0.008

0.081

0.776

تحقيق االستدامة ككل

0.067

1

0.067

.423

0.516

االستراتيجيات ككل

3.966

3

1.322

13.755

*0.000

تحقيق االستدامة ككل

0.723

3

0.241

1.525

0.208

االستراتيجيات ككل

12.769

3

4.256

44.286

*0.000

تحقيق االستدامة ككل

6.651

3

2.217

14.026

*0.000

االستراتيجيات ككل

4.304

2

2.152

22.389

*0.000

تحقيق االستدامة ككل

1.164

2

0.582

3.683

*0.026

االستراتيجيات ككل

27.872

290

0.096

تحقيق االستدامة ككل

45.837

290

0.158

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()𝛼≥0.05
يتبين لنا من الجدول السابق( )14ما يلي:

 -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات

وتحقيق االستدامة تعزى حسب متغير الدراسة (النوع االجتماعي) ،حيث كانت قيم الداللة االحصائية للمقياسين تبعاً
للنوع االجتماعي أكبر من مستوى الداللة (.)𝛼≥0.05

 -2عدم وجودفروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس تحقيق االستدامة
تعزى حسب متغير الدراسة (العمر) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
العينة على مقياس االستراتيجيات تعزى حسب متغير الدراسة (العمر) ولمعرفة تلك الفروق لصالح من تلك تم

الرجوع الى الجدول ( )12الذي يحتوي على قيم المتوسطات الحسابية لمقياس االستراتيجيات تبعاً للعمر ،حيث كانت
هذه الفروق لصالح ( 25سنة -أقل من  35سنة) ،ثم ( 35سنة-أقل من  45سنة) وجاءت بالمرتبة األخيرة (25
سنة فأقل)،

 -3وجودفروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات وتحقيق
االستدامة تعزى حسب متغير الدراسة (المؤهل العلمي) ولمعرفة تلك الفروق لصالح من تلك تم الرجوع الى الجدول
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( )12الذي يحتوي على قيم المتوسطات الحسابية تبعاً للمؤهل العلمي ،حيث كانت هذه الفروق لصالح (دراسات
عليا) ،ثم (بكالوريوس) وجاءت بالمرتبة األخيرة (ثانوية عامة فأقل)،

 -4وجودفروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجيات وتحقيق
االستدامة تعزى حسب متغير الدراسة (سنوات الخبرة) ولمعرفة تلك الفروق لصالح من تلك تم الرجوع الى الجدول

( )12الذي يحتوي على قيم المتوسطات الحسابية تبعاً لسنوات الخبرة ،حيث كانت هذه الفروق لصالح (أقل من 5
سنوات) ،ثم ( 10سنوات فأكثر) وجاءت بالمرتبة األخيرة (5سنوات –أقل من  10سنوات).

مناقشة النتائج والاتوصيات

ملخص النتائج:

الدراسة للنتائج اآلتية:
توصلت هذه ّ
 أن المتوسطات الحسابية ألبعاد استراتيجيات الريادة تراوحت ( )4.320 – 4.371كلها بدرجة موافقة مرتفعة ،حيثكان أعالها للبعد "االبداع الريادي" ،ثم يليها االبتكار الريادي بدرجة موافقة مرتفعة ،وهذا يدل على أن اإلبداع الريادي

من اإلستراتيجيات الملحة في تبنيها من قبل مالكي المشاريع الصغيرة حرصاً منهم على تحسين مكانة مشاريعهم

التنافسية وذلك من خالل إيجاد األفكار الجديدة وتطوير منتجات وخدمات مشاريعهم باإلضافة لوضع الحلول

المناسبة لكافة المشاكل والعقبات التي تواجه مشاريعهم.

 أن المتوسط الحسابي لبعد البقاء بلغ ( ) 4.492وبدرجة موافقة مرتفعة ،وهذا يدل على أن استدامة المشاريع الصغيرةمن القضايا المصيرية بالنسبة لمالكي المشاريع الصغيرة والتي تهدف إلى بقاء ونمو مشاريعهم ضمن حلول ريادية

قائمة على اإلبداع واالبتكار سعياً إلى اغتنام الفرص وزيادة حجم المبيعات والحصة التسويقية وتعزيز مكانتها

التنافسية.

 وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد استراتيجيات الريادة على تحقيق االستدامة (البقاء)  ،وتتفق هذه النتيجة معدراسة عرقاوي وآخرون ( )2020والتي أشارت إلى وجود عالقة وارتباط بين بعد االبتكار اإلداري واستراتيجية ريادة
األعمال للعاملين في الشركات

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجياتوتحقيق االستدامة تعزى حسب متغيرات الدراسة (النوع االجتماعي  ،العمر)  ،ويعزى ذلك إلى أن أصحاب المشاريع

الصغيرة يعيشون ظروف متشابهة بغض النظر عن جنسهم وعمرهم ويطبق عليهم نفس القوانين واألنظمة
والتشريعات  ،مما انعكس على تشابه استجاباتهم للدراسة.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياس االستراتيجياتوتحقيق االستدامة تعزى حسب متغيرات الدراسة (المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)،ويعزى ذلك إلى دور المؤهل العلمي
في تكوين المعرفة والخب رة التسويقية ،إذ يتمتع أصحاب المؤهالت العليا بمعارف ومهارات إدارية وفنية اكتسبوها من
خالل دراستهم مقارنة بأصحاب المؤهالت األقل ،ويتفق ذلك مع دراسة عمر ويونس ( )2019والتي أشارت إلى

وجود أثر للخبرة والممارسة لدى عينة الدراسة في استدامة مشاريعهم.
التوصيات
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في ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،إن الباحثان يتقدم بمجموعة من التوصيات ،وهي على النحو
التالي:

 -1ضرورة رفع كفاءة وقدرات مالكي المشاريع الصغيرة في محافظة اربد  ،وذلك من خالل التحاقهم ببرامج تدريبية
متخصصة بالمشاريع الريادية وإستراتيجياتها وذلك لت مكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة وفاعلية عالية من أجل ضمان

النمو والبقاء في ظل تحديات السوق ومتغيراته.

 -2ضرورة البحث عن أفكار إبداعية ريادية تمكن مالكي المشاريع الصغيرة من تبنيها لتكون االنطالقة الحقيقية للتكيف
مع األسواق وتحدياتها  ،واغتنام الفرص التسويقية لمنتجاتهم  ،وبطرق جاذبة وتنافسية  ،وذلك لتمكينهم من تحقيق

االستقرار واالستدامة لمشاريعهم الصغيرة.

 -3ضرورة اعتماد الدراسات المسبقة ذات الجدوى االقتصادية لتشخيص العوامل البيئية ذات العالقة بالمشاريع الصغيرة
لالستفادة منها من قبل مالكي المشاريع في قدراتهم وتوجهاتهم االستثمارية تفادياً للمخاطر المتوقعة في ظل تحديات
السوق.

 -4ضرورة تبني إستراتيجية التفرد الريادي وذلك من خالل األفكار اإلبداعية في تطوير منتجات المشاريع الصغيرة
لتكون الضامن الرئيسي الستدامة المشاريع ونموها وتحقيق المكانة التنافسية لها وزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية.

 -5ضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بالمشاريع الصغيرة في قطاعات مختلفة ألهمية دورها الفاعل
والهام في االقتصاد الوطني.
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أثر مرونة الموارد البشرية في التكي

عدل لليقظة اإلستراتيجية في المصارف
اإلستراتيجي :الدور الم ا
اإلسالمية األردنية

رنا اسماعيل خلف العراكزه

األستاذ الدكتور حسا علي الزعبي

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية

تاريخ االستالم2020/10/05 :

تاريخ القبول2020/11/04:

الملخص

عدل لليقظة
الم ّ
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مرونة الموارد البشرية في التكيف اإلستراتيجي وتحليل الدور ُ
اإلستراتيجية .وتم قياس التكيف االستراتيجي من خالل أبعاد :تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة ،والتداؤب
اإلستراتيجي) .كما تم قياس مرونة الموارد البشرية من خالل أبعاد (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك).
وقد شمل مجتمع الدراسة المصارف اإلسالمية األردنية والبالغ عددها ( )3مصارف وهي بنك صفوة اإلسالمي ،البنك

اإلسالمي األردني والبنك العربي االسالمي  .أما عينة الدراسة ،تم اختيار جميع العاملين بالمسميات الوظيفية اآلتية:
(مدير عام ،نائب مدير عام ،مساعد مدير عام ،ومدير دائرة) والبالغ عددهم ( )146مستجيباً من كافة المستويات.

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها :وجود أثر لمرونة الموارد البشرية من خالل أبعاد المرونة

الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك على التكيف االستراتيجي بكافة أبعاده تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع
عدل لليقظة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية المختارة .في
البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي .كما أشارت إلى وجود دور م ّ
ضوء ذلك ،أوصت الدراسة بتوسيع نطاق البحث ليشمل كافة البنوك التجارية واألجنبية العاملة في األردن .كما أوصت

بدراسة متغيرات أخرى مثل القدرات الديناميكية للمدراء والتوجه نحو العالمية.

الكلمات المفتاحية :مرونة الموارد البشرية ،التكيف االستراتيجي ،اليقظة االستراتيجية ،البنوك اإلسالمية،
األردن.
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The Impact of Human Resources Flexibility in Strategic Adaptation: The
Moderating Role of Strategic Vigilance at Jordanian Islamic Banks
Rana Ismail Khalaf Al-Arakzeh

Prof. Dr. Hasan Ali Al-Zu’bi

Abstract
The main objective of the study is to investigate the impact of the human resources
on the strategic adaptation, further, it aims to analyze the moderating role of strategic
vigilance. For the methodology, the strategic adaptation was measured through the
dimensions of adopting strategic change, interaction with the environment, and strategic
synergy. Further, the resilience of human resources was measured based on the
dimensions of job flexibility, skill adaptation, and behavior flexibility. The study population
entailed the workers in the three Jordanian Islamic banks who holds the positions of
general manager, deputy general director, assistant general manager, and department
director. The final sample size is (146) respondents from all levels.
The study results indicated that there is a significant impact of human resource
flexibility through the dimensions of functional flexibility, skill adaptation, and behavior
flexibility on strategic adaptation in all its dimensions, adoption of strategic change,
interaction with the environment, and strategic synergy. They also indicate the moderating
effect of the strategic vigilance in selected Islamic banks. Considering this, the study
recommended expanding the scope of research to include all commercial and foreign
banks operating in Jordan. It also recommended studying other variables, such as the
dynamic capabilities of managers and the trend towards internationalization.
Keywords: Human Resource Flexibility, Strategic Aadaptation, Strategic Vigilance,
Islamic Banks, Jordan.
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مقدمة:

تعد الموارد البشرية من أهم الجوانب التي تنامى االهتمام بها وبتطويرها في العقود األخيرة ،وهذا ُيعزى للدور
األساسي والمساهمة الحقيقة للمورد البشري رغم األصوات التي علت الستبداله باألتمتة ونظم ذكاء األعمال والذكاء
االصطناعي الذي تتبناه المؤسسات من أجل المساعدة في تنفيذ العمليات اليومية وحتى في اتخاذ الق اررات بكفاءة وفاعلية
أعلى ،وذلك من خالل قدرته على دعم العمليات وجمع البيانات وتحليلها بالشكل الذي يضمن تشكيلها ومن ثم تقدميها

لمتخذ القرار في الوقت األنسب لدعم الموقف التنافسي للمنظمات في بيئة األعمال ،لكن بالمحصلة ال يمكن ذلك دون
وجود العنصر البشري الذي يتطلب أن يتعامل بمرونة من أجل استم اررية االستفادة من الفرص المتاحة والقدرات
المؤسسية وتجنب المخاطر ال سيما في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتوجه نحو االقتصاد التقنني وإدارة المعرفة

(.(Olszak, 2016

ُيعد القطاع المصرفي في االردن من القطاعات المهمة الداعمة لالقتصاد الوطني ،وهو بحاجة إلجراء دراسات
ويعد عامل مرونة البشرية من العوامل
تساعد المصارف في كيفية مواجهة التغيرات والتقلبات في عوامل البيئة الخارجيةُ .

المهمة ذات التأثير في تحقيق التكيف اإلستراتيجي لجميع منظمات األعمال في عصرنا الحالي ،وتُعد دراسة هذه
المتغيرات من المداخل الحديثة لتطوير أداء منظمات األعمال.

ونظ ار لما تكتنفه بيئة عمل المنظمات من تغيرات سريعة ،وظهور العولمة ،كل ذلك ادى الى احداث تغيرات في

تلك البيئات عموماً ،االمر الذي جعل المنظمات بحاجة الى ممارسات ومقدرات يمكن من خاللها مواجه هذه التغيرات.

فمرونة الموارد البشرية تُمكن المنظمات من واجهة هذه التغيرات التي تحدث في بيئة األعمال ،فالمرونة ضرورية
للمنظمات لكي تستطيع ان تتكيف مع بيئت ها الخارجية بما تحويه من تغير في عواملها ،االمر الذي يعني ضرورة تحقيق

التزامن والتوازن بين مواردها ومقدراتها ،فمنظمات األعمال التي تمتلك مرونة عالية على التغيير تستطيع بمقدراتها التي

تمتلكها ان تحقق التوازن بين مواردها والكفاءات التي تمتلكها االمر الذي يعني التكيف مع الظروف البيئية .وعلية
تستطيع المنظمة النمو والبقاء في بيئة األعمال المتغيرة( .محمد.)2018 ،

ان عملية التكيف اإلستراتيجي تُعد كمجموع من ديناميكيتين :الهيكل الداخلي والمتمثل باإلجراءات الداخلية
الموجهة لتكييف العوامل التنظيمية مع الظروف البيئية ا لجديدة ،والهيكل الخارجية والمتضمن اإلجراءات التي تعدل

عالقة المنظمة مع بيئتها .نتيجة لذلك ،يتم تنفيذ عملية التكيف اإلستراتيجي من خالل مجموعة من األنشطة بما في ذلك
تطوير العملية أو تطوير المنتج أو البحث أو االستقراء أو النشر التنظيمي الجديد ). (Sánchez, 2011
مشكلة الدراسة:

من خالل مراجعة الدراسات التي بحثت في مرونة الموارد البشرية ودورها في منظمات األعمال ،فلم يتم التوصل

إلى أي دراسة ربطت بين مرونة الموارد البشرية والتكيف اإلستراتيجي سواء ما يتعلق في الدراسات العربية أو األجنبية،
وخاصة في المصارف اإلسالمية ،بحسب علم الباحثة واطالعها .وهذا ما حفز الباحثة ان تتوجه الى االدارات في
المصارف اإلسالمية إلجراء بعض المقابالت مع عدد من المسؤولين في تلك المصارف في محاولة لمعرفة ما تعانيه تلك
المصارف من التقلبات وعدم التأكد البيئي وكيفية التعامل معه .وذلك من خالل طرح عدد من األسئلة حول الوعي

لمرونة الموارد البشرية والتكيف االستراتيجي والوعي بوجود نظم لإلنذار المبكر للتغيرات في البيئة التي يعملون بها،
والذي كان يغطي اليقظة االستراتيجية.
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وبناء على اإلجابات التي تم الحصول عليها ،والتي كانت محصلتها ان المصارف اإلسالمية يتصف العاملين
ً
فيها بصوره عامة بالمرونة ،اال ان ما تعانيه تلك المصارف هو سرعة تغير بعض العوامل البيئية وتزايد وتيرة المنافسة،

وعدم توافر اشارات انذار مبكر للتقلبات في عوامل المحيط الخارجي ،مما دفع الباحثة ان تضيف متغير اليقظة

اإلستراتيجية كمتغير ُمعدل ،واستناداً على ذلك ،فان مشكلة الدراسة يمكن تشخيصها من خالل اإلجابة على التساؤل
الرئيس اآلتي :ما أثر مرونة الموارد البشرية في التكيف اإلستراتيجي بوجود اليقظة اإلستراتيجية كمتغير ُمعدل في
المصارف اإلسالمية األردنية؟

أسئلة الدراسة:
أسئلة الدراسة هي ترجمة مشكلة الدراسة إلى استفسارات محددة ) .(Zikmund et al, 2010والسؤال البحثي

الجيد يشير إلى البيانات التي سيتم جمعها لإلجابة على أسئلة الدراسة .وفق ًا لذلك ،تم تطوير اسئلة الدراسة على أساس

الفجوات المحددة في مجموعة المعرفة الحالية ،وهي:

السؤال الرئيس االول :هل يوجد أثر لمرون ة الموارد البشرية بأبعادها المختلفة في التكيف اإلستراتيجي لدى المصارف
اإلسالمية األردنية؟

ويتفرع من السؤال الرئيس االول التساؤالت الفرعية التالية:
 -1هل يوجد أثر لمرونة الموارد البشرية بأبعادها المختلفة في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية
األردنية؟

 -2هل يوجد أثر لمرونة الموارد البشرية بأبعادها المختلفة في التفاعل مع البيئة لدى المصارف اإلسالمية األردنية؟

 -3هل يوجد أثر لمرونة الموارد البشرية بأبعادها المختلفة في التداؤب اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية؟
السؤال الرئيس الثاني :هل تُحسن اليقظة اإلستراتيجية من أثر مرونة الموارد البشرية في التكيف اإلستراتيجي لدى
المصارف اإلسالمية األردنية؟
أهمية الدراسة:

استمدت هذه الدراسة أهميتها من خالل جانبين أساسيين ،وهما:

األهمية النظرية:

وهي نابعة عن أهمية المتغيرات التي تتناولها هذه الدراسة ،فأهمية مرونة الموارد البشرية ،التكيف اإلستراتيجي،

واليقظة اإلستراتيجية والتي تعد من الموضوعات ذات االهمية بالنسبة للدارسين خصوصاً في حقل ادارة الموارد البشرية

واإلدارة اإلستراتيجية .كما تستمد هذه الدراسة أهميتها أيضاً من خالل ما تلمسته الباحثة – بحسب علمها -من نقص في
ٍ
بشكل خاص ،من دراسات تناولت متغيرات الدراسة مع بعضها البعض في
المكتبة العربية بوجه عام ،واألردنية
المصارف اإلسالمية األردنية .فضالً عن ذلك ،قد تحقق هذه الدراسة فائدة للباحثين في موضوع التكيف اإلستراتيجي
واليقظة اإلستراتيجية بمفهومهما وأبعادهما ،وقد تكون هذه الدراسة منطلقاً لدراسات جديدة في القطاعات.

األهمية التطبيقية:

تُعد هذه الدراسة ذات اهمية تطبيقية كونها سوف توفر قاعدة معلومات ،يمكن توظيفها في المصارف اإلسالمية
األردنية ،والتي تساعدها في تحقيق التكيف اإلستراتيجي ،الذي يمكنها من تحقيق غاياتها في البقاء والنمو ،فضالً عن
األثر الذي تتركه مرونة الموارد البشرية في تحقيق التكيف اإلستراتيجي ،والذي بدوره يسهم في تحقيق النجاح المنظم
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المنشود .كما ان االهمية تتأتى من خالل اظهار دور اليقظة اإلستراتيجية في توفير معلومات من شأنها مساعد
المصارف في استشعار التغيرات البيئي ة بمختلف عواملها .كما وتتجسد االهمية التطبيقية لهذه الدراسة من خالل محاولة

اختبار حقيقة التداؤب بين مرونة الموارد البشرية والتكيف اإلستراتيجي واليقظة اإلستراتيجية ميدانياً من خالل تطوير
أنموذج فرضي يجسد التداؤب في المصارف اإلسالمية األردنية.

فرضيات الدراسة:

تم صياغة الفرضيات التالية:
استنادا الى مشكلة وأسئلة الدراسة ّ
الفرضية الرئيسة األولى:

 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعة (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) لدى المصارف اإلسالمية األردنية.
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

 :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التفاعل مع البيئة لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

 :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التداؤب اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

الفرضية الرئيسة الثانية:

 :Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع

البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) بوجود اليقظة اإلستراتيجية كمتغير ُم َعدل لدى المصارف اإلسالمية األردنية.
إنموذج الدراسة:

لتحقيق الغرض من هذه الدراسة والوصول إلى أهدافها في تحديد أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع،

فقد قامت الباحثة بتطوير نموذج خاص بالدراسة .والشكل رقم ( )1يوضح أنموذج الدراسة ومتغيراتها.
المتغير المستقل

المتغير التابع
Ho1

التكيف االستراتيجي

مرونة الموارد البشرية

Ho1-1

المرونة

الو

تبني التغيير

يفية

االستراتيجي
Ho1-2

ت

التفاعل مع البيئة

ويع المهاره

Ho1- 3

مرونة السلوك

التداؤب

االستراتيجي

Ho2

اليق

ة

االستراتيجية

عدل
المتغير الم ا
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شكل ( :)1إنموذج الدراسة

المصدر :من إعداد الباحثة استنادا إلى المراجع المثبتة في الجدول رقم ()1
الجدول ( :)1مراجع األنموذج
متغيرات الدراسة

االبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة

المتغير المستقل :مرونة الموارد
البشرية

المتغير التابع :التكيف اإلستراتيجي

المعدل :اليقظة اإلستراتيجية
المتغير ُ

المرونة الوظيفية
تطويع المهارة
مرونة السلوك

المراجع التي استند عليها في تحديد متغيرات الدراسة
Beltrán-Martín et al., 2008
السوداني2018 ،

تبني التغيير اإلستراتيجي

صفوت ،2017 ،النعيمي2000 ،

التفاعل مع البيئة

صفوت ،2017 ،النعيمي2000 ،

التداؤب اإلستراتيجي

النعيمي 2000 ،؛ صفوت2017 ،

اليقظة البيئية

Dawood & Abbas, 2018

اليقظة التكنولوجية

احمد; Ramle, 20142015 ،

اليقظة التسويقية

Dawood & Abbas, 2018

اليقظة التنافسية

Dawood & Abbas, 2018 Ramle, 2014

التعريفات المفاهيمية واإلجرائية:

سوف تشتمل الدراسة على بعض المصطلحات ،والتي ُعرفت مفاهيمياً وإجرائياً على النحو اآلتي:
أوال -مرونة الموارد البشرية  Human Resources Flexible:هي قدرة الموظفين على إنجاز عدد كبير من المهام
المتنوعة (.(Beltrán-Martín et al., 2008

وتعرف اجرائياً بأنها قدرة الموظفين في المصرف على تنفيذ عدد مختلف من المهام في بيئة عمل المصرف من

خالل استخدام الموارد المتاحة.

 .1المرونة الوظيفية  :Functional Flexibilityعدد المهام المختلفة التي اتقنها العامل وعدد العمال المؤهلين للقيام
بمهمة محددة (.)Beltrán-Martín et al., 2008

وتعرف اجرائي ًا بأنها سهولة تحركات الموظفين في المصرف بين الوظائف أو تحمل مسؤولية مهام متعددة من

وظائف أخرى.

 .2تطويع المهارة  :Skill Malleabilityيشير إلى مدى سهولة وسرعة استيعاب الموظفين للمهارات والقدرات الجديدة
(.(Beltrán-Martín et al., 2008

وتعرف اجرائياً بانها اظهار الموظفون في المصرف مرونة في المهارات عند تدريبهم وإعادة تدريبهم عند

الضرورة ،أو توقع متطلبات المهارة المستقبلية ،أو إظهار الحماس لتعلم أساليب جديدة ألداء وظائفهم.

 .3مرونة السلوك  :Flexible of Behaviorإذا كان الموظفون يبحثون عن تسلسالت جديدة من اإلجراءات التي
تؤدى بها أنشطتهم اليومية أو لمواجهة ظروف جديدة ،فإن سلوكياتهم مرنة). (Beltrán-Martín et al., 2008

ن
بناء على
وتعرف اجرائياً بانها عندما يقوم الموظفو في المصرف بتكييف استجاباتهم مع الظروف الجديدةً ،
االرتجال وليس على أنماط ثابتة للعمل.
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ثانيا -التكي

اإلستراتيجي  :Strategic Adaptationويشار الية بانه المستوى الذي يمكن المنظمة من االستجابة

ألي تغير في بيئتها الداخلية او بيئتها الخارجية ،واستيعاب تلك التغيرات وايجاد االليات المناسبة لموجهتها وكيفية

التعامل معها (الغالبي واخرون.)2016 ،

ويعرف اجرائياً بانه مستوى تصرف ادارة المصرف في معالجة مدخالت المعلومات من البيئة الخارجية وتقديم

مبررات سريعة لهذه التغذية العكسية ،والذي ينطوي على تغييرات في السلوك اإلستراتيجي ،وذلك لتحسين الموقف
التنافسي وتحقيق أفضل مالءمة بين المنظمة وبيئتها.

 .1تبني التغيير اإلستراتيجي  :Adoption of Strategic Changeعملية نقل المنظمة بوضعها الحالي تجاه
المستقبل المرغوب بهدف تحقيق تميزها التنافسي على المدى البعيد (.)Hill & Jones, 2014

ويعرف اجرائياً بأنه وضع المصرف الحالي وما هي توجهاته والتغيرات التي سوف يكون عليها في المستقبل،

والتي تساعد في تحويل التهديدات الى فرص في البيئة الخارجية لتعزيز نقاط القوة لديه.

 .2التفاعل مع البيئة  :Interaction With The Environmentمستوى تفاعل المنظمات مع بيئتها الخارجية من

خالل استخدام اساليب وطرق متعددة (بني حمدان وادريس.)2009 ،

ويعرف اجرائياً بانه الطريقة التي يندمج ويتفاعل من خاللها المصرف مع البيئة الخارجية وفق طرق واساليب

ومعايير محددة.

 .3التداؤس اإلستراتيجي  :Strategic Synergyيقصد بالتداؤب احالل التعاون محل التنافس والتصارع ،والذي غالبا
ما يؤدي الى جهود مشتركة في السيطرة على المخاطر والتهديدات (.)Chen et al., 2008

ويعرف اجرائي ًا بانه العمل بشكل متعاون ومرن وتبادل كافة المعلومات بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية

بين الوحدات االدارية المختلفة في المصرف لتحقيق التعاضد بينها من اجل تحقيق اعلى درجات العمل واالنتاج.

ثالثا -اليقظة اإلستراتيجية  :Strategic Vigilanceبأنها مراقبة البيئة ومتابعة النشر المستهدف الختيار وتحليل
المعلومات من أجل اتخاذ ق اررات إستراتيجية ).(Heintz et al., 2016

وتعرف اجرائياً بانها نشاط المصرف لجمع وتحليل البيانات المتعلقة ببيئته الخارجية من أجل توفير المعلومات

الضرورية لتمكين المصرف من استغالل الفرص وتجنب التهديدات للحفاظ على البقاء والنمو.

 .1اليقظة البيئية  :Environmental Vigilanceوتشير الى مراقبة التطورات االقتصادية والقانونية والديموغرافية
والثقافية ،والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على أنشطة المنظمة ). (Heintz et al., 2016

وتعرف اجرائياً بانها إدراك ادارة المصرف للتغيرات المختلفة التي يمكن أن تحدث في البيئة الخارجية ،حيث إنها

تراقب التغييرات التي لها عالقة بمختلف جوانب العمل المصرفي.

 .2اليقظة التكنولوجية  :Technological Vigilanceوتشير الى االهتمام بجمع المعلومات التي تمكن المنظمة من
التنبؤ باالبتكارات التكنولوجية أو االستثمار بأمان (احمد.)2015 ،

وتعرف اجرائي ًا بانها النشاط الذي يحدد به المصرف االبتكارات التكنولوجية والتكنولوجيا المستخدمة من قبل

عمالئه وشركائه والمنافسين في مجال النشاط الذي يعمل فيه.

 .3اليقظة التسويقية  :Marketing Vigilanceوهي تشير الى متابعة تطوير السوق ،وسلوك المستهلك ،وإدخال
منتجات جديدة ،إلخ ). (Dawood & Abbas, 2018
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وتعرف اجرائياً بانها تركيز المصرف على االحتياجات المتغيرة للعمالء على المدى الطويل ،وتطور العالقة بين

المصرف والعمالء ،وتطوير منتجات جديدة.

 .4اليقظة التنافسية  :Competitive Vigilanceوهي النشاط الذي من خالله تتعرف المنظمة على منافسيها
الحاليين والمحتملين ،وجميع سياساتهم ،وتعتني بالبيئة التي تتطور فيها المنظمة المنافسة (Dawood & Abbas,

).2018

وتعرف اجرائياً بانها الجهود المبذولة من قبل المصرف للتعرف على األداء الحالي للمنافسين واستراتيجياتهم،

واألهداف الجديدة ،والقدرات ،واالفتراضات التي تحكم عمل وق اررات المنافسين .فضالً عن التعرف على األسواق

والمنتجات الجديدة.
حدود الدراسة:

الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة بالمصارف اإلسالمية األردنية ،والبالغ عددها ثالثة مصارف ،وهي
بنك الصفوة ،البنك العربي االسالمي الدولي ،والبنك االسالمي االردني.

الحدود الزمانية :من المتوقع إنجاز الدراسة الحالية خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)2020-2019
الحدود البشرية :تتمثل بجميع األفراد العاملين بمواقع إدارية عليا (مدير عام ،نائب مدير عام ،مساعد مدير عام ،ومدير
دائرة) في المصارف اإلسالمية األردنية مجتمع الدراسة.

الحدود العلمية :تتمثل الحدود العلمية للدراسة بالمتغير المستقل (مرونة الموارد البشرية) بأبعادها (المرونة الوظيفية،
تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) ،دراسة المتغير التابع (التكيف اإلستراتيجي) بأبعاده (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل

مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) ،فضالً عن دراسة اليقظة اإلستراتيجية بأبعادها (اليقظة البيئية ،اليقظة التكنولوجية،

اليقظة التسويقية ،واليقظة التنافسية) كمتغير ُمعدل.
محددات الدراسة:

محددات الوقت نظ ار للظرف الذي تمر به المملكة االردنية الهاشمية نتيجة جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات

العامة والخاصة.

محددات الوصول للمستجيبين نتيجة لحساسية مناصبهم.
فقط.

عدم القدرة على تعميم النتائج على القطاع المصرفي كامال نظ ار ألن مجتمع الدراسة يشمل المصارف اإلسالمية

اإلطار النظري
مرونة الموارد البشرية:

على الرغم من أهمية الموضوع ،فقد افتقرت األدبيات اإلدارية السابقة لتعريف موحد ومتفق عليه لمفهوم مرونة

الموارد البشرية وذلك بسبب الصعوبة في بناء تصور شامل لكل أبعاد هذا المفهوم ( Cegarra-Navarro et al.,

 .) 2016في المقابل ،فإن مراجعة هذه األدبيات يعكس وجود تعريفات متعددة اشتقت في أصلها من التعريف العام ،وهذه
التعريفات بدورها تأتي كانعكاس لتطبيقها وتبنيها في علوم واسعة كعلم النفس ،وعلم االنثروبولوجي ،ومن ثم دخل انتقال
هذا التطبيق للمجاالت اإلدارية والتسويقية واالستراتيجية كونها علوم باتت تركز في جوهرها على تمكين المنظمات من

تحقيق التغيير (.)Cegarra-Navarro et al., 2016; Holbeche, 2018
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على صعيد آخر ،تعكس مرونة الموارد البشرية من خالل الديناميكية التي تحققها عبر تحديد مستويات االنتاج
الفعال مع الحاجة للتحول من منتج لمنتج آلخر ،من طريقة عمل لطريقة
والتي أيضا تفسر مدى القابلية للتكيف السريع و ّ
عمل أخرى ،أو ربما تساعد المؤسسات في ق اررات اإلذعان والمرونة للطلب المتزايدة في بعض الحاالت عبر رفع
مستويات اإلنتاج وذلك من أجل تحقيق االهداف االستراتيجية للمنظمة وتعظيم قيمتها وربحها (حسين.)2016 ،

في ظل ما تقدم ،تقدم مرونة الموارد البشرية نظاماً متكامالَ يخدم المؤسسات التي تعمل في محيط يمتاز بعدم

بناء على عدة نواحي منها التكاليف
التأكد والتغير المستمر ( .)Holbeche, 2018ويمكن أن تقاس هذه األخيرة ً
المستنفذة والوقت المستهلك لتغيير الوضعيات ،كما ويمكن قياسها من خالل سرعة رد الفعل وكفاءة االستجابة للتقلبات
(حسين .) 2016 ،ومن هنا يبرز أن تحقيق المرونة المؤسسية ال يمكن أن ينفصل بأي صورة عن المرونة في الموارد
البشرية.
التكي

االستراتيجي:

ماهية التكي

االستراتيجي:

بشكل عام ،تعتبر القدرة على التكيف دليل على قدرة المنظمات على االستجابة وبسرعة لكل الفرص المتاحة

والمخاطر وتحويلها إلى ميزة حقيقة يمكن النجاح من خاللها .وتشير القدرة على التكيف إلى (الغالبي وآخرون:)2016 ،
 -1القدرة على االستجابة الحتياجات العمالء.
 -2القدرة على اتخاذ الخيارات المثلى.

 -3القدرة على االستجابة متعمدة للتغيير استنادا إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة  -الماضي والحاضر والمستقبل.

وعليه ،فإن على المديرين يسعوا بشكل مستمر وجاد جداً لمراقبة وتحليل كافة القوى المؤثرة على المنظمات لسرعة

صياغة االستراتيجيات الهادفة لحماية الموارد الخاصة بالمنظمة من سوء االستغالل فيما ال يخدم التوجه أو التعامل مع
المنافسين ،وكذلك التحوط ضمن المستطاع فيما يتعلق بالتغيرات البيئية المفاجأة (بورغدة ودرامنية.)2017 ،

في الظروف البيئية المتصفة بحالة عدم الالتأكد ،تتجلى صور كثيرة من التحديات التي تتطلب مرونة الموارد

البشرية والمرونة التنظيمية لالستجابة وبسرعة للمتطلبات وبشكل عالي من الموازنة والتمازج بين الكلف المتكبدة
لألنشطة من حيث إن هذا االستجابة لهذا التغيير ربما تتطلب شراء معدات أو مساعدة جهات متخصصة وخبراء

في المنظمات األخرى أو الدول األخرى على توفير الحلول والبيانات ومعالجة المعلومات .وتجد المنظمات عادة
نفسها أمام حاالت أربع عندما يتعلق األمر في الق اررات الواجب اتخاذها للتعامل مع استراتيجياتها بصورة مرنة
اليقظة االستراتيجية:
مفهوم اليقظة االستراتيجية:

تعني كلمة اليقظة في اللغة" :أن تكون على تيقظ على عكس النوم ،أن تكون في وضعية استقبال ،وجاهز لكشف شيء

ما يمكن أن يحدث دون معرفة ما هو بالضبط أو أين" .وفي األصل مصطلح اليقظة هو مشتق من اللفظ الالتيني والذي يعني
القيام بحراسة مكان مراقبة شيء أو االهتمام إلى شيء معين (بني حمدان وادريس.)2009 ،
تعددت مفاهيم اليقظة االستراتيجية على الرغم من أن نشأتها تعتبر الحديثة ،ويعود هذا إلى االهتمام الكبير الذي تعطيه

المؤسسات لها ونتيجة لعدد من التغيرات الحاصلة في عالم األعمال ،ومن هذه التعريفات نستعرض ما يلي:
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جدول ( :)2تعريفات اليقظة االستراتيجية
المصدر

التعري
"اليقظة االستراتيجية هي المتابعة اإلجمالية والذكية لمحيط المؤسسة لرصد المعلومات الحاملة لفرص المؤسسة".

"اليقظة االستراتيجية هي مجموعة من األساليب والطرق المنسقة التي تنظم جمع وتحليل ونشر واستخدام المعلومات

المفيدة حفاظا على بقاء المؤسسات وضمان ونموها"

Robach and
Lutoff, 1989

"اليقظة االستراتيجية هي طريقة تحويل المعلومات المكتسبة في سياق رصد البيئة من أجل اكتشاف وجمع أفضل

االشارات الضعيفة للتهديدات والفرص بأسرع وقت ممكن وهي أيضا النظام الذي يهدف لالبتكار واتخاذ الق اررات

االستراتيجية".

"اليقظة االستراتيجية هي تلك التفطن الذي يفرض الحاجة إلى وضع نموذج جديد لتسير المعلومات االشارات الضعيفة

خليل1998 ،

التي تقاس بجودتها ال بكمها ،من أجل رفع الستار على الفرص المتاحة ضمن بيئة المؤسسة أو التهديدات التي

تتعقب طريق المنافسين"

"اليقظة االستراتيجية هي رصد للبيئة والذي يقوم بنشر مستهدف للمعلومات المحللة ،المنتقاة والمعالجة ،وهذا لغرض

اتخاذ الق اررات االستراتيجية ".

النجار1999 ،

"اليقظة االستراتيجية هي الوظيفة التي ترتبط بتسيير موارد المعلومات لتجعل المؤسسة أكثر ذكاء وتنافسية".
""اليقظة االستراتيجية هي األساليب الجديدة في علم اإلدارة الحديثة ،التي تحث على ضرورة اإلنصات إلى بيئة

المنظمة من زبائن ،موردين ،تكنولوجيا ومنافسة ،وذلك لهما من أهمية في صناعة الق اررات".

حميد وإبراهيم،
2019

""اليقظة االستراتيجية هي مفهوم يستعمل من أجل اإلشارة إلى أن المعلومات المزودة لليقظة االستراتيجية ليست

مرتبطة بالعمليات الجارية والرائجة أو المذكورة ،وكان لها نموذج مفحوص ومقيم بفعل التجربة ،أي أن المعلومات

المستعملة في اليقظة االستراتيجية يجب أن تتميز باإلبداع ،الندرة وعدم التكرار ،وذلك للوصول إلى اتخاذ ق اررات لها

عوابد وآخرون،
2019

تأثير كبير على تنافسية المؤسسات وتقدمها".

الدراسات السابقة:
الدراسات باللغة العربية:

دراسة أندي واخرون ( :)2013وأثر برامج التكي

اإلستراتيجي في قدرة المنظمة على ادارة االزماتو.

هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر برامج التكيف اإلستراتيجي كمتغير مستقل في قدرة المنظمة على ادارة

االزمات كمتغير تابع في ظل الالتأكد البيئي كمتغير معدل .ولتحقق اهداف الدراسة ،قام الباحث بتصميم استبانة شملت

( )40فقرة وذلك لجمع المعلومات االولية من عينة الدراسة ،وقد تم تطبيق هذه الدراسة في و ازرة الصحة في األردن .تم
جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج  ،SPSSفقد تم توزيع ( )85استبانة على افراد العينة واسترداد
( )61استبانة .وتم استخدام العديد من االساليب االحصائية لتحقيق اهداف الدراسة ومنها تحليل االنحدار البسيط والمتعدد
وتحليل المسار.

الحالية.

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض متغيرات التكيف اإلستراتيجي التي تناولتها الدراسة

دراسة السوداني ( :)2013وتأثير ممارسات مرونة المـوارد البشـرية فـي تعزيـز مقـدرات المـوارد البشـرية-دراسـة تحليليـة
آلراء عينة ما رؤساء االقسام العلمية في جامعة القادسيةو.

هدفت الدراسة الى معرفة تأثير ممارسات مرونة ادارة الموارد البشرية التي تمتلكها الكليات المبحوث لدعم

وتعزيز مقدرات الموارد البشرية لها في دولة الكويت ،واعتمد البحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الضرورية
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لتحقيق هدفها .اذ تم توزيع ( )30استمارة و ( )25استبانة .واظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة
احصائية بينما ممارسات الموارد البشرية ومقدرات الموارد البشرية للكليات المبحوث .وخرج البحث بمجموعة من

التوصيات أبرزها انه يتعين على الكليات المبحوث التركيز على تعزيز عملية التغيير من خالل عدد من الوسائل المتمثلة
بتوفير الموارد ،وصياغة الهيكل التنظيمي.

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد بعض ابعاد متغير مرونة الموارد البشرية التي تناولتها الدراسة الحالية.

دراسة الهادي ( :)2014وأهمية اليقظة اإلستراتيجية كنظام للمساعدة على اتخاذ الق ارراتو.

إن الهدف من هذه الدراسة هو االحاطة بمفهوم اليقظة اإلستراتيجية مع توضيح اهميتها وانواعها .كما تطرقت

في نهايتها الى واقع اليقظة اإلستراتيجية في الجزائر وذلك باإلشارة الى مستوى الماكرو (على مستوى العمل الذي تقوم به

السلطات العمومية) والى مستوى الميكرو (على مستوى المنظمات والمؤسسات) .مع التأكيد على اهمية اليقظة والى زيادة
فاعلية المنظمة تجاه التغيرات الحاصلة او التي ستحصل في بيئتها ضمن منظور للمساعدة على اتخاذ الق اررات من

خالل ادارة المعلومات اإلستراتيجية .وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض متغيرات اليقظة اإلستراتيجية
التي تناولتها الدراسة الحالية.

دراسة الطاني والتميمي ( :)2016وأثر مرونة الموارد البشرية في اداء فرق العملو.

هدفت الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على دور مرونة الموارد البشرية في اداء فرق العمل للمنظمة المبحوثة

(ديوان الرقابة المالية) ومن اجل معرفة ذلك فقد طبق البحث على عينة البحث المتمثل بالقيادات االدارية والمكون من
( )42فردآ موزعين حسب الهيكل التنظيمي (رئاسة الديوان ،المدراء العاملين ومعاونيهم ،والسادة الخبراء) ،وقد تم تطبيق
هذه الدراسة في األردن وشمل ت العينة كافة العاملين في ديوان الرقابة المالية .واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع
البيانات والمعلومات مضافا اليها المقابالت الشخصية ،وتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان من بينها ان

هناك عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية بين متغيرات البحث مع وجود أثر معنوي بين متغيرات البحث .ومن خالل

النتائج فقد تم وضع عدد من التوصيات الهدف منها اجراء البحوث والدراسات المستقبلية للمنظمة .وقد تم االستفادة من

هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد مرونة الموارد البشرية التي تناولتها الدراسة الحالية.

دراسة الغالبي ،واخرون ( :)2016والالتأكد البيئي كمتغير وسية بيا الريـادة اإلسـتراتيجية والتكيـ

اإلسـتراتيجي :دراسـة

تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشميةو.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الريادة اإلستراتيجية والالتأكد البيئي على التكيف اإلستراتيجي في شركات

االتصاالت الخلوية بالمملكة األردنية الهاشمية .وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستخدام االسلوب
التطبيقي .تكونت عينة الدراسة من المديرين ورؤساء األقسام العاملين والبالغ عددهم ( )73ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للريادة اإلستراتيجية والالتأكد البيئي على التكيف اإلستراتيجي في شركات االتصاالت
الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية .ووجود أثر ذو داللة احصائية للريادة اإلستراتيجية على التكيف اإلستراتيجي في

شركات االتصاالت الخلوية في المملكة األردنية بوجود الالتأكد البيئي .وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات
بعض ابعاد متغير التكيف اإلستراتيجي التي تناولتها الدراسة الحالية.
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دراسة صـفوت ( :)2017وأثـر ابعـاد التكيـ

اإلسـتراتيجي فـي تحقيـق األداء اإلسـتراتيجي دراسـة ميدانيـة علـى الشـركات

األردنية لصناعة االدوية المدرجة في بورصة عمانو.

هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر ابعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلستراتيجي في الشركات األردنية

لصناعة االدوية المدرجة في بورصة عمان .وتكون مجتمع الدراسة من الشركات األردنية لصناعة االدوية والبالغ عددها

( )6شركات ،ووحدة الم عاينة تكونت من كافة المديرين ورؤساء األقسام والعاملين وعددهم ( .)201ولقد لجأت الباحثة الى
منهج الوصف التحليلي ،وكان من أبرز نتائج الدراسة ان ابعاد التكيف اإلستراتيجي تؤثر في تحقيق األداء اإلستراتيجي
للشركات األردنية لصناعة االدوية المدرجة في بورصة عمان حيث تم تطبيق هذه الدراسة في األردن.

وفي ضوء النتائج ،اوصت الدراسة بتعزيز االهتمام بعوامل التكيف اإلستراتيجي من خالل االهتمام بق اررات

التنويع في المنتجات والتوسع في األسواق من قبل الشركات محل الدراسة.
وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد بعض ابعاد متغير التكيف اإلستراتيجي التي تناولتها الدراسة الحالية.
محمود ( :)2017واليقظة اإلستراتيجية وتأثيرها في النجاح التنظيمي :بحث استطالعي في شـركة الفـارس العامـة ،وزارة
الصناعةو.

يهدف هذا البحث الى معرفة ما أنواع اليقظة اإلستراتيجية المتوفرة في شركة الفارس العامة ،ومعرفة العالقة

والتأثير بين اليقظة اإلستراتيجية وبين النجاح التنظيمي ،وتم االستعانة بنظام ) )SPSSاالحصائي للوصول الى نتائج،

وتكون مجتمع الدراسة من (مدير شعبة ،رئيس قسم ،معاون مدير عام) وعددهم ( )71حيث تم تطبيق هذه الدراسة في
األردن.

وتوصل البحث ان أفضل بعد من اب عاد اليقظة اإلستراتيجية هو اليقظة التكنولوجيا ،وان جميع فرضيات االرتباط

والتأثير بين المتغيرات الرئيسية والفرعية هي قوية وذات داللة معنوية ،كما أوصى الباحث بعدم التركيز على نوع واحدة
من اليقظة اإلستراتيجية في الشركة من قبل القادة واالداريين ،بل التنوع في استخدام كافة أنواع اليقظة .وقد تم االستفادة

من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد متغير اليقظة اإلستراتيجية التي تناولتها الدراسة الحالية.

دراسة عائشة ،وبوخمخم ( :)2019ودور اليقظة اإلستراتيجية في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةو.

تهدف دراستنا ا لى معرفة الدور الذي تلعبه اليقظة اإلستراتيجية في تطوير ،وتنمية الميزة التنافسية لمتعامل

الهاتف النقال أور يدو ،وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الجزء النظري ،ومنهج دراسة الحالة باالعتماد على أداة
المقابلة في الجزء العملي ،وقد توصلت الدراسة الى ان المؤسسة تعتمد في صياغة استراتيجياتها التنافسية على
المعلومات التي تزودها بها اليقظة حول المنافسين الحاليين .كما خلصت الى ان اليقظة تمكنها من تنمية ،وتنويع
مصادر ميزتها التنافسية ليصعب على المنافسين محاكاتها ،فتحقق بذلك أداء تنافسي فعال في قطاع االتصاالت في

األردن.

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد متغير اليقظة اإلستراتيجية التي تناولتها الدراسة

الحالية.
الدراسات باللغة االنجليزية:
Schindehutte & Morris (2001): “Understanding Strategic Adaptation in Small Firms”.

هدفت الدراسة الى التركيز ع لى مفهوم التكيف ألنه يرتبط ببدء األعمال التجارية الصغيرة وبقائها على مر

الزمن ،ومن المقترح ان يكون للتكيف ثالثة مكونات ذات صلة :قدرة الشركة على التكيف ،مدى تكيفها بالفعل،
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اإلستراتيجيات التي تعتمد عليها للتكيف .تشير النتائج (لمالكي األعمال التجارية الصغيرة) الى ان خصائص رجل
األعمال ومستويات التغير البيئي تعد من العوامل المحددة المهمة للمكونات الثالث للتكيف ،وان مستويات واستراتيجيات

التكيف مرتبطة باألداء التنظيمي ويتم استخالص عدد من االثار من النتائج واالقتراحات للبحث المستمر .وقد تم

االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد متغير التكيف اإلستراتيجي التي تناولتها الدراسة الحالية.
Beltrán-Martín et al. (2008): “Human Resource Flexible as a Mediating Variable between
High Performance Work System and Performance”.
أظهر الكثير من ادبيات ادارة الموارد البشرية تأثير انظمة العمل عالية األداء ( )HPWSعلى األداء التنظيمي.
ظهر جيل جديد من الدراسات في هذا الكتاب يوصي بأدراج متغيرات الوساطة بين ( )HPWSواألداء التنظيمي .يشير
معدل الزيادة في الديناميكية في البيئات التنافسية الى ضرورة ادراج مقاييس القدرة على التكيف لدى الموظفين كآلية قد
تشرح اهمية ( )HPWSفي القدرة التنافسية للشركة ،على عينة من ( )226شركة اسبانية ،تؤكد نتائج الدراسة ان ()HPWS

تؤثر على األداء من خالل تأثيرها على مرونة الموارد البشرية للشركة.
وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد ابعاد متغير مرونة الموارد البشرية التي تناولتها الدراسة الحالية.
Veise et al. (2014): “The Effects of Human Recourses Flexibility on Human Recourses
Development”.
هدفت هذه الدراسة الى ان الموارد البشرية هي العامل الرئيسي لتنمية القدرة التنافسية وتحاول تحسين قدرات

الشركات من خال ل الخصائص المختلفة مثل خلق القيمة والندرة وصعوبة التقليد .وتم البحث في تأثير مرنة الموارد
البشرية وابعادها على تنمية الموارد البشرية وابعادها .تم اجراء المسح باستخدام طريقة االرتباط الوصفي التي تهدف الى
وصف مدى فعالية مرونة الموارد البشرية في تنمية الموارد البشرية .كان االستبيان أداة لجمع البيانات .شمل السكان

االحصائيون مائة موظف في شركة الكهرباء في محافظة ايالم ،وبالتالي تم استخدام طريقة اإلحصاء تم قياس موثوقية

االستبانة عبر ألفا كرونباخ تساوي  .0.96كشفت النتائج ان المرونة وابعادها كانت فعالة في تنمية الموارد البشرية ،لذلك
ينبغي النظر في مرونة الموارد البشرية لتطوير الموارد البشرية ويجب اختيار الموظفين ذوي اعلى درجات المرونة.

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد متغير مرونة الموارد البشرية التي تناولتها الدراسة

الحالية.
Javed et al. (2017): “Flexible Human Recourses Management and Firm Innovativeness:
The Mediating Role of Innovative Work Behavior”.
هدفت هذه الدراسة الى دراسة العالقة بين ادارة الموارد البشرية المرنة وسلوكيات العمل المبتكرة واالبداع الثابت.
باستخدام عينة من ( )153تم جمعها من المديرين االعلى والوسطى لشركات التكنولوجيا العالية ،تم تحليل البيانات التي

اثبتت نتائجها ان ادارة الموارد البشرية المرنة تؤثر إيجابيا على العمل المبتكر تكون من اصحاب المخاطرة .عالوة على
ذلك ،تؤثر سلوكيات العمل االبتكارية بشكل ايجابي على ابداع الشركة.
الحالية.

وقد تم االستفادة من هذه الدراسة بتحديد تعريفات بعض ابعاد متغير مرونة الموارد البشرية التي تناولتها الدراسة
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Dawood & Abbas (2018): “The Role of Strategic Vigilance in the Operational Performance
of the Banking Sector: Field Research in a Simple of Private Banks”.
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على دور اليقظة اإلستراتيجية في األداء التشغيلي لليقظة بأهمية الحاضر
بسبب التطورات والتغيرات في البيئة التسويقية والقدرة التنافسية وتحيط ببنوك التغيرات االقتصادية والسياسية والبيئية .وتم

اختيار اربعة بنوك بسبب قدرة البنوك على االستجابة (البنك الشمالي ،والخليج العربي ،والشرق االوسط ،واالستثمار

الوطني والتمويل) ،وتم تصميم اداة القياس وتم توزيع االستبيان على مديري البنوك الذين كانوا في رتبة مدير قسم وتقسيم
من ( )34شخصا .وكان من أبرز نتائج الدراسة ،ان هناك تأثير لليقظة اإلستراتيجية في األداء التشغيلي .وقد تم
االستفادة من هذه الدراسة بتحديد ابعاد متغير اليقظة اإلستراتيجية التي تناولتها الدراسة الحالية.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتباطي الختبار أثر مرونة الموارد البشرية بأبعادها (المرونة

الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في تحقيق (التكيف اإلستراتيجي) بأبعاده (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل
مع البيئة ،و التداؤب اإلستراتيجي) بوجود اليقظة اإلستراتيجية بأبعادها (اليقظة البيئية ،اليقظة التكنولوجية ،اليقظة

التسويقية ،واليقظة التنافسية) كمتغير ُمعدل في المصارف اإلسالمية األردنية ،حيث تم استخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات التي ستغطي نتائج تحليلها الجانب العملي من الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من المصارف اإلسالمية األردنية والبالغ عددها ( )3مصارف .أما عينة الدراسة ،تم

اختيار جميع العاملين بالمسميات الوظيفية اآلتية( :مدير عام ،نائب مدير عام ،مساعد مدير عام ،ومدير دائرة) والبالغ
عددهم ( )146فرداً.

مصادر جمع البيانات:

تم االعتماد على مصدرين لجمع البيانات لغايات تحقيق ما تسعى الية هذه الدراسة ،سوف يتم االعتماد

مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات ،وهما:

اوال -المصادر الثانوية :حيث ستتجه الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية والتي
تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ،والدوريات والمقاالت والتقارير الورقية وااللكترونية ،واألبحاث والدراسات

السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في المواقع االلكترونية المختلفة.
ثانياً -المصادر األولية :لمعالجة الجانب العملي لموضوع الدراسة سيتم جمع البيانات األولية من خالل تطوير استبانة
الكتاب والباحثين ذوي االختصاص في موضوع الدراسة الحالي.
كأداة رئيسة للدراسة ،باالستناد إلى طروحات ُ
أداة الدراسة:

تم االعتماد على الدراسات السابقة في تطوير اداة الدراسة ،والمتمثلة باالستبانة لجمع البيانات األولية ،وتم االعتماد على

مقياس ليكرت خماسي األبعاد للتعرف على مدى موافقة أفراد وحدة المعاينة على فقرات االستبانة وضمن األوزان التالية :اتفق تماماً

( )5درجات ،اتفق ( )4درجات ،محايد ( )3درجات ،ال اتفق ( )2درجتان ،ال اتفق اطالقاً ( )1درجة واحدة.
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صدق األداة وثباتها:

اوال -صدق اداة الدراسة:

لتحقيق الصدق الظاهري تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئات التدريسية

والمتخصصين في ادارة الموارد البشرية وإدارة األعمال في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،للحكم على مدى
صالحية االستبانة لجمع البيانات ،والتأكد من وضوح فقراتها ،حيث تم إجراء التعديالت المقترحة من قبل المحكمين قبل

توزيعها على افراد عينة الدراسة.
ثانيا -ثبات اداة الدراسة:
من أجل البرهنة على أن اإلستبانة تقيس العوامل المراد قياسها ،قامت الباحثة بإجراء إختبار مدى اإلتساق

الداخلي لفقرات المقياس ،حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب كرونباخ ألفا (.(Cronbach Alpha
الجدول ( :)3معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت

المتغير

عدد الفقرات

قيمة Cronbach Alpha

1

مرونة الموارد البشرية

12

%87

1.1

مرونة الوظيفة

1.2

تطويع المهارة

1.3

مرونة السلوك

%84.3

4
4

%75.6

4

%72.2

15

%85.2

2.1

تبني التغيير االستراتيجي

2.2

التفاعل مع البيئة

5
5

%80.5
%73.2

2.3

التداؤب االستراتيجي

5

%75

3

اليقظة االستراتيجية

16

%85.7

3.1

اليقظة البيئية

4

%72

3.2

اليقظة التكنولوجية

4

%74.1

3.3

اليقظة التسويقية

4

%80.9

3.4

اليقظة التنافسية

4

%73

االستبانة ككل

43

%92.5

2

التكي

االستراتيجي

اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى:

 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≤ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعة (تبني التغيير اإلستراتيجي،

التفاعل مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت النتائج كاآلتي:

يبين الجدول ( ) 4أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك)

في ا لتكيف االستراتيجي بأبعاده مجتمعة (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) لدى
المصارف االسالمية االردنية.
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أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد مرونة الموارد البشرية في
التكيف االستراتيجي ،إذ بلغ معامل االرتباط) (R=0.692مما يشير إلى وجود عالقة ايجابية بين مرونة الموارد البشرية
بأبعادها والتكيف االستراتيجي ،بينما بلغت قيمة معامل التحديد ) (R2 = 0.478في حين بلغت قيمة معامل التحديد

المعدل  .)R2 adj=0.467( Adjusted R2وهذا يشير إلى أن مرونة الموارد البشرية بأبعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع
المهارة ،ومرونة السلوك) استطاعت ان تفسر ما نسبته ) )%46.7من التباين الحاصل في (التكيف االستراتيجي) .اما

النسبة الباقية والبالغة ( )%53.3فتعزى لعوامل اخرى لم تدرج في نموذج االنحدار .كما بلغت قيمة درجة التأثير β

( )0.319للمرونة الوظيفية و( )0.232لتطويع المهارة و( )0.345لمرونة السلوك .وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة
في كل ُبعد من ابعاد مرونة الموارد البشرية (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) يؤدي إلى زيادة في
التكيف االستراتيجي بنسبة ( )%31.9ناتجة عن المرونة الوظيفية و( )%23.2لتطويع المهارة و( )%34.5لمرونة

السلوك .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )40.983وهي دالة عند مستوى ( .)P  0.05وعليه
ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

 :Ha1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≤0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعة (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) لدى المصارف اإلسالمية األردنية.
جدول ( :) 4نتائج اختبار أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها في التكي
ملخص النموذج
Model Summery

المتغير التابع

()R

االرتباط

التكيف االستراتيجي

0.692

()R2

معامل

التحديد

0.478

Adjusted
()R2
معامل
التحديد

تحليل التبايا
ANOVA
F
المحسوبة

DF
درجات الحرية

المعدل

0.467

االستراتيجي لدى المصارف االسالمية االردنية

40.983

اإلنحدار

3

البواقي
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جدول المعامالت
Coefficient
*Sig
مستوى
الداللة

β
درجة التأثير
المرونة

الوظيفي
0.000

تطويع

المهارة
مرونة

السلوك

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

0.319

4.631

0.000

0.232

4.116

0.002

0.345

4.819

0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(p ≤ 0.05

وللتحقق من تاثير مرونة الموارد البشرية بابعادها على كل ُبعد من ابعاد التكيف االستراتيجي في المصارف
االسالمية االردنية ،تم تجزئة الفرضية الرئيسة االولى الى ثالث فرضيات فرعية ،وكما يلي:
اختبار الفرضية الفرعية االولى:

 :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت نتائج االختبار كاآلتي:
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يبين الجدول ( ) 5أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك)
في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف االسالمية االردنية.

بينت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد مرونة الموارد البشرية في تبني

التغيير االستراتيجي ،إذ بلغ معامل االرتباط ) (R=0.573مما يشير إلى وجود عالقة ايجابية بين مرونة الموارد البشرية

بأبعادها وتبن ي التغيير االستراتيجي ،بينما بلغت قيمة معامل التحديد ) (R2 = 0.329في حين بلغت قيمة معامل التحديد
المعدل  .)R2 adj=0.313( Adjusted R2وهذا يشير إلى أن مرونة الموارد البشرية بابعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع
المهارة ،ومرونة السلوك) استطاعت ان تفسر ما نسبته ) )%31.3من التباين الحاصل في (التكيف االستراتيجي) .اما

النسبة الباقية والبالغة ( )%68.7فتعزى لعوامل اخرى لم تدرج في نموذج االنحدار .كما بلغت قيمة درجة التأثير β
( )0.188للمرونة الوظيفية و( )0.251لتطويع المهارة و( )0.296لمرونة السلوك .وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة
في كل ُبعد من ابعاد مرونة الموارد البشرية (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) يؤدي إلى زيادة في
التكيف االستراتيجي بنسبة ( )%18.8ناتجة عن المرونة الوظيفية و ( )%25.1لتطويع المهارة و ( )%29.6لمرونة

السلوك .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )21.853وهي دالة عند مستوى ( .)P  0.05وعليه
ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

 :Ha1-1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة

الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

جدول ( :) 5نتائج اختبار أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها في تبني التغيير االستراتيجي لدى المصارف االسالمية
االردنية

المتغير التابع

ملخص النموذج
Model Summery
()R

االرتباط

تبني التغيير االستراتيجي

0.573

()R2

Adjusted
()R2

تحليل التبايا
ANOVA

التحديد

معامل التحديد
المعدل

F
المحسوبة

0.329

0.313

21.853

معامل

DF
درجات الحرية
اإلنحدار

3

البواقي
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جدول المعامالت
Coefficient
*Sig
مستوى
الداللة

β
درجة التأثير
المرونة

الوظيفي
0.000

تطويع

المهارة
مرونة

السلوك

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

0.188

2.402

0.018

0.251

2.916

0.004

0.296

3.645

0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(p ≤ 0.05

اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

 :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التفاعل مع البيئة لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت نتائج االختبار كاآلتي:
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يبين الجدول ( ) 6أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك)
في التفاعل مع البيئة لدى المصارف االسالمية االردنية.

بينت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد مرونة الموارد البشرية في التفاعل

مع البيئة ،إذ بلغ معامل االرتباط ) (R=0.595مما يشير إلى وجود عالقة ايجابية بين مرونة الموارد البشرية بأبعادها
والتفاعل مع البيئة ،بينما بلغت قيمة معامل التحديد ) (R2 = 0.355في حين بلغت قيمة معامل التحديد المعدل

2

 .)R2 adj=0.340(Adjusted Rوهذا يشير إلى أن مرونة الموارد البشرية بأبعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة،
ومرونة السلوك) استطاعت ان تفسر ما نسبته ) )%34من التباين الحاصل في (التفاعل مع البيئة) .اما النسبة الباقية

والبالغة ( )%66فتعزى لعوامل اخرى لم تدرج في نموذج االنحدار .كما بلغت قيمة درجة التأثير  )0.261( βللمرونة
الوظيفية و( )0.204لتطويع المهارة و( )0.316لمرونة السلوك .وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة في كل ُبعد من ابعاد
مرونة الموارد البشرية (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) يؤدي إلى زيادة في التكيف االستراتيجي بنسبة
( )%26.1ناتجة عن المرونة الوظيفية و ( )%20.4لتطويع المهارة و ( )%31.6لمرونة السلوك .ويؤكد معنوية هذا

التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )24.535وهي دالة عند مستوى ( .)P  0.05وعليه ترفض الفرضية العدمية
(الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

 :Ha1-2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التفاعل مع البيئة لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

جدول ( :)6نتائج اختبار أثر مرونة ال موارد البشرية بداللة ابعادها في التفاعل مع البيئة لدى المصارف االسالمية االردنية
المتغير التابع

ملخص النموذج
Model Summery
()R

االرتباط

()R2

Adjusted
()R2

تحليل التبايا
ANOVA

التفاعل مع البيئة

التحديد

معامل التحديد
المعدل

F
المحسوبة

0.355

0.340

24.535

معامل

DF
درجات الحرية
اإلنحدار

3

البواقي

134

المجموع

137

جدول المعامالت
Coefficient
*Sig
مستوى
الداللة

β
درجة التأثير
المرونة

الوظيفي
تطويع

0.595

0.000

المهارة
مرونة

السلوك

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

0.261

3.567

0.001

0.204

2.329

0.019

0.316

3.758

0.000

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(p ≤ 0.05

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

 :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التداؤب اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ،وكانت نتائج االختبار كاآلتي:
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يبين الجدول ( ) 7أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك)
في التداؤب االستراتيجي لدى المصارف االسالمية االردنية.

بينت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد مرونة الموارد البشرية في التداؤب

االستراتيجي ،إذ بلغ معامل االرتباط ) (R=0.559مما يشير إلى وجود عالقة ايجابية بين مرونة الموارد البشرية بأبعادها
) (R2 = 0.312في حين بلغت قيمة معامل التحديد المعدل

والتداؤب االستراتيجي ،بينما بلغت قيمة معامل التحديد

2

 .)R2 adj=0.297(Adjusted Rوهذا يشير إلى أن مرونة الموارد البشرية بأبعادها (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة،
ومرونة السلوك) استطاعت ان تفسر ما نسبته ) )%29.7من التباين الحاصل في (التداؤب االستراتيجي) .اما النسبة

الباقية والبالغة ( )70.3%فتعزى لعوامل اخرى لم تدرج في نموذج االنحدار .كما بلغت قيمة درجة التأثير )0.370( β
للمرونة الوظيفية و( )0.204لتطويع المهارة و( )0.222لمرونة السلوك .وهذا يعني أن الزيادة بوحدة واحدة في كل ُبعد
من ابعاد مرونة الموارد البشرية (المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) يؤدي إلى زيادة في التداؤب

االستراتيجي بنسبة ( )%37ناتجة عن المرونة الوظيفية و ( )%20.4لتطويع المهارة و ( )%22.2لمرونة السلوك .ويؤكد
معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )20.281وهي دالة عند مستوى ( .)P  0.05وعليه ترفض الفرضية
العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

 :Ha1-3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التداؤب اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

جدول ( :) 7نتائج اختبار أثر مرونة الموارد البشرية بداللة ابعادها في التداؤس االستراتيجي لدى المصارف االسالمية االردنية
ملخص النموذج
Model Summery

المتغير التابع

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

Adjusted
()R2
معامل
التحديد

تحليل التبايا
ANOVA
F
المحسوبة

DF
درجات الحرية

المعدل

التداؤب االستراتيجي

اإلنحدار

3

البواقي
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جدول المعامالت
Coefficient
*Sig
مستوى
الداللة

β
درجة التأثير
المرونة

الوظيفي
تطويع

0.559

0.312

0.297

20.281

0.000

المهارة
مرونة

السلوك

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

0.370

4.892

0.000

0.204

2.928

0.004

0.222

2.563

0.011

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(p ≤ 0.05

الفرضية الرئيسة الثانية:

 :Ho2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع

البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) بوجود اليقظة اإلستراتيجية كمتغير ُم َعدل لدى المصارف اإلسالمية األردنية.
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الختبار هذه الفرضية ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي لقياس أثر مرونة الموارد البشرية بأبعادها
عدل في المصارف االسالمية
مجتمعة في التكيف االستراتيجي بأبعاده مجتمعة بوجود اليقظة االستراتيجية كمتغير ُم ّ
األردنية.
يوضح الجدول رقم ( ) 8نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي القائم على نموذجين ،إذ عكست نتائج النموذج

األول المبنية على الخطوة األولى قيمة معامل االرتباط ) (R=0.505وهذا يدل على وجود ارتباطا إيجابياً بين مرونة

الموارد البشرية والتكيف اال ستراتيجي ،كما بينت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير مرونة الموارد البشرية في
التكيف االستراتيجي ،حيث بلغت قيمة ) (F = 46.480وبمستوى داللة ) (Sig. = 0.000وهي أقل من ) .(0.05كما كانت

قيمة معامل التحديد ) ،(R2 = 0.255وهذا يشير إلى أن مرونة الموارد البشرية تفسر ما نسبته ) (%25.5من التباين
عدل
الم ّ
الحاصل في التكيف االستراتيجي لدى المصارف االسالمية األردنية .وفي الخطوة الثانية ،تم إدخال المتغير ُ
(اليقظة االستراتيجية) لنموذج االنحدار ،إذ ازدادت قيمة معامل االرتباط لتصبح ) (R= 0.650وكذلك االمر بالنسبة لقيمة

معامل التحديد  R2حيث ازدادت بنسبة ) (%16.8وهذه النسبة تعد دالة إحصائياً ،حيث كانت قيمة )(Δ F = 39.376
وبمستوى داللة ) (Sig. Δ F = 0.000وهي أقل من ).(0.05
كما بالغت قيمة درجة التأثير) (β = 0.505عند مرونة الموارد البشرية ،وهذا يعني أن الزيادة بوحده واحدة في مرونة

الموارد البشرية يؤدي إلى زيادة في التكيف االستراتيجي بقيمة ( ،)%50.5وكانت قيمة ) (t = 6.818وبمستوى داللة = (Sig.

) ،0.000في حين بلغت قيمة درجة التأثير) (β = 0.690عند مرونة الموارد البشرية بوجود اليقظة االستراتيجية كمتغير ُمعدل ،وهذا
يعني أن الزياد ة بوحده واحدة في مرونة الموارد البشرية بوجود اليقظة االستراتيجية يؤدي إلى زيادة في التكيف االستراتيجي بقيمة
( ،)%69وكانت قيمة ) (t =6.275وبمستوى داللة ) .(Sig. = 0.000وهذا يؤكد األثر المعنوي لليقظة االستراتيجية في تحسين أثر

مرونة الموارد البشرية في التكيف االستراتيجي ،حيث تحسنت نسبة تفسير التباين الحاصل في التكيف اإلستراتيجي لدى المصارف
االسالمية األردنية بنسبة ) (%16.8لترتفع من ) (%50.5إلى(%42.3).

وعليه ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أنه:

 :Ha2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )P ≥ 0.05لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة
الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع

البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) بوجود اليقظة اإلستراتيجية كمتغير ُم َعدل لدى المصارف اإلسالمية األردنية.

جدول رقم ( :) 8نتائج تحليل االنحدار المتعدد الهرمي ألثر اليقظة االستراتيجية في تحسيا أثر مرونة الموارد البشرية في
التكي

االستراتيجي

الخطوة االولى
المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
مرونة الموارد البشرية

التكيف

االستراتيجي

β
0.505

قيمة t

الخطوة الثانية

المحسوبة

Sig.

6.818

0.000

مرونة الموارد البشرية  Xاليقظة االستراتيجية

β
0.690

0.505
0.255
0.255
46.480
0.000

R
R2
Δ R2
ΔF
Sig. Δ F
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قيمة t

المحسوبة
6.275
0.650
0.423
0.168
39.376
0.000

Sig.
0.000
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* يكون األثر ذي داللة إحصائية عند مستوى )(P≤0.05
نتائج الدراسة:

 -1تبين نتائج التحليل الوصفي لمستوى إدراك افراد عينة الدراسة تجاه مرونة الموارد البشرية كان مرتفعا لجميع االبعاد

(المرونة الوظيفية ،تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه االبعاد بين (-3.87

 .)3.90وهذا يؤشر الى ان هناك ادراكاً جيداً تجاه أهمية مرونة الموارد البشرية في المصارف االسالمية االردنية.
 -2تبين نتائج التحليل الوصفي لمستوى إدراك افراد عينة الدراسة تجاه التكيف االستراتيجي ،بانه كان مرتفعاً لجميع
االبعاد ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( .)3.88-3.71مما يدلل على ان هناك وعي ًا كافياً لدى المصارف
االسالمية االردنية بمدى اهمية التكيف االستراتيجي لبقاء المصارف في البيئات سريعة التغير.

 -3أوضحت نتائج التحليل الوصفي لمستوى إدراك افراد عينة الدراسة تجاه اليقظة االستراتيجية ،بانه كان مرتفعاً لجميع

االبعاد ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( .)3.99-3.70وهذا يؤشر ان المصارف االسالمية االردنية
مهتمة بموضوع اليقظة االستراتيجية النها توفر لها المعلومات عن البيئة الخارجية والتي تمكنها من تحقيق التكيف

بنجاح.
 -4أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة الوظيفية،
تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في التكيف اإلستراتيجي بداللة أبعاده مجتمعة (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل

مع البيئة ،والتداؤب اإلستراتيجي) لدى المصارف اإلسالمية األردنية .حيث أن مرونة الموارد البشرية قد فسرت ما

مقدارة ) (%47.8من التباين الحاصل في التكيف االستراتيجي.

 -5أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لمرونة الموارد البشرية بداللة أبعادها (المرونة الوظيفية،
تطويع المهارة ،ومرونة السلوك) في تبني التغيير اإلستراتيجي لدى المصارف اإلسالمية األردنية .حيث أن مرونة

الموارد البشرية قد فسرت ما مقدارة ) (%32.9من التباين الحاصل في تبني التغيير االستراتيجي.
توصيات الدراسة:

بناء على ما تم التوصل الية من نتائج في هذه الدراسة ،فقد تم تقديم عدد من التوصيات والتي يؤمل ان تجد اهتماماً لدى
ً
المهتمين وصناع القرار في هذا المجال وخاص ًة في قطاع المصارف االسالمية االردنية .ومن اهم هذه التوصيات ما يلي:

 -1تعزيز مرونة الموارد البشرية في المصارف االسالمية االردنية من خالل اشراك العاملين في برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم التي
تساعد على جعلهم أكثر مرونة لتعزيز فرص البقاء والنمو.

 -2ضرورة مبادرة المديرين في المصارف االسالمية االردنية الى تفهم طبيعة التطيف االستراتيجي ومستوى اهمية الخصائص
الشخصية من خالل ترصين قدرات الحدس واالستشراف التي ينبغي ان يتسم بها المديرين للمساهمة في اتاحة فرص التعامل

مع تغيرات البيئة الخارجية من خالل التكيف االستراتيجي.

 -3إيالء اإلهتمام الكافي والتركيز على اليقظة االستراتيجية لما لها من دور ايجابي في امداد المصارف بالمعلومات الالزمة والتي
تساعد في استكشاف التغيرات البيئية واجراء التكيف االستراتيجي الذي يتناسب مع تلك التغيرات.
 -4اعتم اد منهج السيناريوهات المستقبلية من قبل المصارف االسالمية االردنية بوصفها ضرورة لبناء سيناريوهات تتضمن الكثير
من الرؤى الشاملة للتفاعالت المستقبلية.

 -5ضرورة تدريب العاملين على فهم وإستيعاب التكيف االستراتيجي ،مع مراعاة أن يكون البدء تدريجياً لتسهيل عملية الفهم
واإلستيعاب .لما لهذا الموضوع من أهمية في استم اررية واستدامة المصارف.
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أثر تطبيق برنامج حكيم االلكتروني على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية األردنية
(دراسة تطبيقية :الخدمات الطبية األردنية)
حنيا محمود أحمد القرعان

الدكتور خالد بني حمدان

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية

تاريخ االستالم2021/01/16 :

تاريخ القبول2021/03/28 :

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق برنامج حكيم االلكتروني على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية
بناء على
األردنية في االردن ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث بلغ عدد العاملين في المستشفى (ً )1300
(و ازرة الصحة األردينة) ،وتم تحديد عينة مالئمة من مجتمع الدراسة حجمها ( )312أي عينة بلغت  %24من الحجم

الكلي لمجتمع الدراسة .ووزعت اإلستبانة عليهم جميعاً وبلغت االستبانات الصالحة للتحليل ( )282وذلك بنسبة

( )%90.4من مجموع االستبانات التي وزعتها الباحثة على أفراد العينة.

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( =α

 ) 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد
البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية بأبعادها (األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األرشفة) .وأظهرت

نتائج الد ارسة أن هنالك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني على
تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث األمان .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث
االعتمادية .كما أوصت الدراسة بأهمية االستمرار بتطوير إستخدام نظام (حكيم) وذلك من أجل المساعدة في تقديم اآلراء

األفكار اإلبداعية التي تزيد من تطور أداء العاملين وكفاءتهم ،وزيادة مستوى اإلهتمام بأبعاد متغير جودة الخدمات الطبية

الملكية كونها من المفاهيم المهمة أيضاً للمستشفيات والمنظمات بشكل عام والتي تؤثر بشكل مباشر على نموها

وتطورها.

الكلمات المفتاحية  :برنامج حكيم االلكتروني ،األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة،

قواعد البيانات ،جودة الخدمات الطبية الملكية ،األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األرشفة.
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Impact of Hakeem Electronic Program Application on the Development of
the Quality of Jordanian Royal Medical Services (Applied Study: Jordanian
Medical Services)
Haneen M. Al_Quraan

Dr. Khaled Bany Hamdan

The study aimed to demonstrate the impact of the application of Hakim electronic
program on the development of the quality of the Royal Jordanian Medical Services in
Jordan. The researcher relied on descriptive analytical methodology for analysis and
classification of data from all employees in the hospital and in various specialties and
administrative centers. (The Ministry of Health of Jordan), and took a random sample of
the above mentioned sample (312), a sample of 24% of the total size of the study
community. The questionnaire was distributed to all of them and the valid questionnaires
were (282) by (90.4%) of the total questionnaires distributed by the researcher to the
sample members.
The results of the study were the most important of which was the presence of a
statistically significant effect at the level of (α = 0.05) for the application of Hakim
electronic program in its dimensions (advanced devices, supporting software, qualified
human resources, databases) , Reliability, responsiveness, archiving). The results of the
study showed that there is a statistically significant effect at the level of (α = 0.05) for the
application of Hakim electronic program in its dimensions (advanced devices, supporting
software, qualified human resources, databases) to develop the quality of the royal
medical services in terms of safety. The results of the study showed that there is a
statistically significant effect at the level of (α = 0.05) for the implementation of Hakim
electronic program in its dimensions (advanced devices, supporting software, qualified
human resources, databases) to develop the quality of the royal medical services in terms
of reliability. The study also recommended the importance of continuing to develop the
use of the Hakim system in order to assist in providing opinions, creative ideas that
increase the development of the performance of employees and their efficiency, and
increase the level of attention to the dimensions of the variable quality of the Royal
Medical Services, which are also important concepts for hospitals and organizations in
general, On their growth and development.
Keywords: Hakim electronic program, advanced devices, supporting software,
qualified human resources, databases , Reliability, responsiveness, archiving.
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المقدمة:

تُعد تكنولوجيا المعلومات من الظواهر ذات األهمية التي صاحبت العولمة والتقدم الطبي الحديث ،والتي بدأت
في اإلنتشار بشكل موسع في أواخر القرن التاسع عشر ،حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والبرامج تقترن مع بيئة

المستشفيات إلى أن باتت متطلباً رئيسياً الزدهارها وبقائها (.)Schoen et al., 2014

فاالنتظار من أجل العالج يزيد من تكاليف القطاع الصحي كنقص اإلنتاجية بالنسبة للمرضى ،تدهور الحالة

الصحية للمريض وزيادة نسبة الوفيات ،فكل الترتيبات واإلصالحات التي تم القيام بها لم تثمر نتائجها بعد ،لذا يجب

إعادة التفكير باستمرار في طريقة تحسين الخدمات الصحية بتفعيلها وتسهيل الحصول عليها خاصة مع نقص عدد
األطباء ،باإلضافة إلى المشاكل التي تعاني منها االستعجاالت وقوائم االنتظار الطويلة( .الغرباوي)2014 ،

إن نظام الحوسبة (حكيم) بشكله الحالي يعتبر فرصة متاحة أمام المستشفيات بمختلف أنواعها بغية تحقيق

التطور في طاقاتها اإلبتكارية والتشغيلية واإلبداعية .إضافة إلى إندماج في المجتمع الطبي (العفيفي وأبومراد.)2004 ،

ومن هذا المنطلق ال بد للباحثة من تناول موضوع تكنولوجيا المعلومات والبرامج اإللكترونية ومنها نظام (حكيم)

في دراست ها بالرجوع إلى األبحاث واألدبيات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وبيان أثر تطبيق برنامج حكيم االلكتروني
على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية األردنية.
مشكلة الدراسة:

من خالل عمل الباحثة كموظفة إدارية في مستشفى المدينة الطبية المطبقة للنظام المحوسب (حكيم) ،قد تبين

لها ضعف في إستخدام النظام المحوسب (حكيم) من قبل العاملين واألطباء المعنيين .باإلضافة ألسئلة المقابالت،

وجدت تباين في أراء الموظفين تجاه جدوى هذا النظام ودوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة واألداء .وقد أوصت

العديد من الدراسات التي بحثت في تطبيق برن امج حكيم االلكتروني ،وتكاملها مع تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة؛
مثل دراسة الموسوي ،)2008( ،ودراسة طيب )2013( ،ودراسة الصبيحات ( )2018اضافة الى دراسة )Teoh (2015

ودراسة ).Leopoldo (2018

لذلك فإن الغرض من هذه الدراسة قياس أثر تطبيق برنامج حكيم االلكترون ي على تطوير جودة الخدمات الطبية

الملكية األردنية.

ويمكن ان يتم تحقيق غرض الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

السؤال الرئيس األول :ما مستوى تطبيق برنامج حكيم االلكتروني في المستشفيات العسكرية األردنية؟

السؤال الرئيس الثاني :ما مستوى جودة الخدمات الطبية الملكية في المستشفيات العسكرية األردنية؟

السؤال الرئيس الثالث :هل يوجد أثر لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة،
الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية بأبعادها (األمان ،االعتمادية ،سرعة
االستجابة ،األرشفة) في المستشفيات العسكرية األردنية؟
وتتفرع عنه األسئلة اآلتية:

السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة،
الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث األمان في المستشفيات

العسكرية األردنية؟

216

2021

السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة،
الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث االعتمادية في المستشفيات

العسكرية األردنية؟

السؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة،

الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث سرعة االستجابة في
المستشفيات العسكرية األردنية؟

السؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة،

الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث األرشفة في المستشفيات
العسكرية األردنية؟
فرضيات الدراسة:

استناداً على عناصر مشكلة الدراسة وأسئلتها المذكورة أعاله ،قامت الباحثة بوضع الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة:

 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة
المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية

بأبعادها (األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األرشفة) في المستشفيات العسكرية األردنية.
وتتفرع عنها الفرضيات اآلتية:

 :Ho11ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة
المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من
حيث األمان في المستشفيات العسكرية األردنية.

 :Ho12ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة
المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من

حيث االعتمادية في المستشفيات العسكرية األردنية.

 :Ho13ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة
المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من

حيث سرعة االستجابة في المستشفيات العسكرية األردنية.

 :Ho14ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة
المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من
حيث األرشفة في المستشفيات العسكرية األردنية.
التعريفات اإلجرائية:
قامت الباحثة بتحديد التعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة في الدراسة وللمتغيرات المستقلة والتابعة وأبعادها

والتي تم قياسها من خالل االستبانة كاآلتي:
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برنامج حكيم االلكتروني :هو برنامج يهدف الى تسهيل الرعاية الصحية الفعالة والمتقدمة للمرضى من خالل
اعتماد نظام معلومات المستشفيات وذلك بإستخدام أفضل الوسائل والمعايير المعتمدة دولياً والتي من شأنها االرتقاء
بالمستوى الصحي ،وألغراض الدراسة سيتم قياس هذا المتغير من خالل األبعاد اآلتية:

األجهزة المتطورة :هي األجهزة والوسائل المادية الملموسة ،والتي تتكون من الحواسيب واألجهزة االلكترونية األخرى والتي
تتكون منها البنية التحتية للمستشفيات والتي برز إستخدامها في وقتنا الراهن ألتمتة األعمال ومعالجة البيانات وتحليلها
وعرض المعلومات في المستشفيات ،والتي قد تطورت على مر الزمن .وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة فقرات

في أداة جمع البيانات (االستبانة).
البرمجيات المساندة  :وتمثل األنظمة المعلوماتية واألوامر التي توجه عمل المعدات من قبل الموارد البشرية وذلك بهدف
الوصول إلى نتائج معينة ،ويمكن تصنيف هذه البرمجيات إلى برمجيات النظم وبرمجيات التطبيقات والتي تستخدم لتوفير
الوقت والجهد واألموال والمساهمة في نجاح عمل المستشفيات بشكل عام .وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة
فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).

الموارد البشرية المؤهلة :هم األفراد الذين يتم تطويرهم وتهيئتهم بالمهارات الالزمة والذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في

إستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعامل معها ،حيث يمثلون المستخدمون النهائيين للبرمجيات والمعدات .وتم قياس هذا
المتغير من خالل مجموعة فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).

قواعد البيانات :هي مخازن البيانات المترابطة والتي تخضع لعمليات التحليل للوصول إلى المعلومات التي يستفاد منها،

والتي يتم االحتفاظ بها بسجالت منظمة في حواسيب خاصة وسعات تخزينية مالئمة ،وتستفيد المستشفيات من هذه

بناء على تحليالت معينة بشكل الكتروني .وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة
القواعد في اتخاذ الق اررات الطبية ً
فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).
ثاني ًا :جودة الخدمات  :وهي مجموعة اإلجراءات الموضوعة للتأكد قدرة المستشفيات على ضمان تحقيق مستويات عالية
من جودة الخدمة الصحية المقدمة الى المرضى .وسوف يتم قياسها من خالل األبعاد اآلتية:

األمان :هي العمليات التي تركز على سال مة اإلنسان وصحته وضرورة الحفاظ عليها من خالل خلق بيئة عمل آمنة
تخلو من المخاطر التي تهدد حياته أو سالمته ،وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة فقرات في أداة جمع البيانات

(االستبانة).
االعتمادية :هي عملية يتم من خاللها التعامل مع البشر سواء كانوا مقدمي خدمة أو مستفيدين من الخدمة ،األمر الذي
يجعل تطبيق نظم الجودة مرتبطاً باألداء البشري وبمدى تقبل المستفيد الخدمة .وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة
فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).

سرعة االستجابة  :هي الفترة الزمنية لظهور استجابة الموظفين للمرضى بمعنى مجموع زمن رد الفعل وزمن تنفيذ الخدمة
للمرضى .وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).

األرشفة  :وهي العملية المنبثقة عن علم الحوسبة والذي يهتم بصحة المرضى ،وهي عملية يتم من خاللها االستعانة
تقسيم المعلومات وتصنيفها ،وتم قياس هذا المتغير من خالل مجموعة فقرات في أداة جمع البيانات (االستبانة).

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في موضوعاتها الذي تتناولها بالبحث ،ويتلخص ذلك فيما يلي:
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أوال :األهمية النظرية:

تنبثق األهمية النظرية لهذه الدراسة فيما ستقدمه من إطار نظري يتناول موضوع برنامج حكيم االلكتروني من

جهة ،وكيفية تأثيره على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من جهة أخرى ،في المستشفيات عامة وفي القطاع

العسكري بشكل خاص.

ثانيا :األهمية التطبيقية:

تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة فيما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات ،والتي من المؤمل أن تقدم إلى

المستشفيات العسكرية إضاءات في أهمية تطبيق برنامج حكيم االلكتروني وتطوير جودة الخدمات الطبية الملكية ،وتأثيره

على أداء اإلدارات الطبية العاملة فيها ،وتعزيز قدرات هذه اإلدارات في أداء أدوارها بكفاءة وفعالية.

وتأمل الباحثة أيضا أن تشكل نتائج هذه الدراسة منطلقا إلى أبحاث أخرى مستقبلية ،يتم إجراؤها على منظمات

تعمل في قطاعات مختلفة خارج القطاع الصحي العسكري.
المبحث الثالث :الدراسات السابقة ذات الصلة

أوالً :الدراسات باللغه العربية:

دراسة القاسم ( ،)2016بعنوان :و دور اإلدارة اإللكترونية في التطوير اإلداري إلدارة الخدمات الطبيةو.

والهدف من الدراسة هو معرفة إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر العاملين باإلدارة

العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة نحو مدى قيام إدارة التطوير االداري بالدور المنوط بها في تهيئة بيئة العمل

لتطبيق االدارة االلكترونية .مجتمع الدراسة  :جميع العاملين بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض وعددهم
( )179ولقد تم الحصول على ( ) 113استبانة صالحة للتحليل االحصائي .منهج الدراسة  :استخدام الباحث المنهج

الوصفي المسحي ،بإستخدام أداة الدراسة :االستبانة .أهم النتائج  :اتضح إن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على
المحور األول والخاص بواقع اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالرياض .أفراد

الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على ثالثة مالمح من واقع اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للخدمات للطبية بالقوات
المسلحة بالرياض وتتمثل في تسهيل اإلجراءات الوظيفية وتوفير نظام أمني لحماية معلومات وبيانات المستفيدين

باإلضافة لتوفر خدمة البريد اإللكتروني لجميع العاملين .اتضح أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على المحور

الثاني والخاص بمدى مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالرياض.

اتضح أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على المحور الثالث والخاص بأهمية اإلدارة اإللكترونية بإدارة التطوير

اإلداري في اإلدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالرياض .أهم التوصيات  :حث القيادات في إدارة الخدمات
الطبية بالقوات المسلحة في الرياض على السعي المستمر لتحديث وتطوير اإلدارة اإللكترونية .االهتمام بتوفير

اإلمكانيات الفنية الالزمة لتطبيق العمل اإللكتروني في إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في الرياض .العمل على

اإلمكانيات البشرية المؤهلة والالزمة لتطبيق العمل اإللكتروني في إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في الرياض.
حث القيادات في إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في الرياض على إشراك المستويات اإلدارية في عملية التحول

إلى اإلدارة اإللكترونية..

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة من المتغيرات التي تشابهت من ناحية عناصر تكنولوجيا المعلومات والبرامج
اإللكترونية (حكيم) حيث يستفاد منها في هذه الدراسة في بعض المتغيرات.
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دراســة الخــوالني ( )2017التــدريب اإللكترونــي ودوره فــي تعزيــز نظــم اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة العامــة للخــدمات
الطبية للقوات المسلحة

هدفت الدراسة إلى التعرف على التدريب اإللكتروني ودوره في تعزيز نظم اإلدارة اإللكترونية المعمول بها في

اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ،وبهذا السياق تأتي األهداف الفرعية التالية :التعرف على واقع نظم اإلدارة

اإللكترونية والتعرف على واقع التدريب اإللكتروني وما مدى إسهام التدريب اإللكتروني في تعزيز نظم اإلدارة اإللكترونية

والتعرف على المعوقات التي تحول دون قيام التدريب اإللكتروني بدوره في تعزيز نظم اإلدارة اإللكترونية ومعرفة ما إذا

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في آراء المبحوثين حول محاور الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من العاملين باإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

والذين يبلغ عددهم ( ) 3000من ضباط وأفراد ومدنيين العاملين والمتعاملين مع نظم اإلدارة اإللكترونية بالخدمات الطبية
للقوات المسلحة وكانت عينة الدراسة ( )341بنسبة خطأ في تقدير النسبة ( )% 5وبدرجة ثقة ( )% 95من مجتمع
الدراسة حسب حساب معادلة رابطة الجمعية االمريكية ،وكان العدد النهائي ( )349استبانة صالحة لتحليل االحصائي.

منهج الدراسة وأدواتها :استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،واعتمد الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.

أهم النتائج :أفراد عينة الدراسة موافقون على واقع نظم اإلدارة اإللكترونية في الخدمات الطبية بمتوسط ( 3.7710من
 ) 5وكان أبرز المالمح (وجود أقسام متخصصة إلدارة وتطوير نظم وتطبيقات وبرامج اإلدارة اإللكترونية بالخدمات

الطبية) .أفراد عينة الدراسة موافقون على واقع التدريب اإللكتروني في الخدمات الطبية بمتوسط ( 4.0187من  )5وكان

أبرز المالمح أن (التدريب اإللكتروني يتيح التدرب من أي مكان) .أفراد عينة الدراسة موافقون على مدى إسهام التدريب
اإللكتروني في تعزيز نظم اإلدارة اإللكترونية في الخدمات الطبية بمتوسط ( 4.1038من  )5وكان أبرز المالمح
مساهمة التدريب اإللكتروني في (رفع قدرة العاملين المهنية وكفاءتهم المعلوماتية).

أهم التوصيات  :تعزيز قناعة العاملين في الخدمات الطبية عبر تعريف وتبيان أهمية وفاعلية التدريب اإللكتروني من
خالل وسائل النشر الداخلي بالخدمات .والتوصية للجهات المعنية بالعمل على تطوير أنظمة ولوائح تقنن وتسمح باعتماد
الشهادات الممنوحة عبر التدريب اإللكتروني بأنواعه المختلفة.

وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة في تحديد جميع عناصر المتغير المستقل وفي صياغة التعريفات

اإلجرائية.
دراســة الصــبيحات ( )2018أثــر إســتخدام نظــام الحوســبة (حكــيم) علــى أداء العــامليا فــي مستشــفى االميــر حمــزة فــي
األردن

هدفت الدراسة إلى بيان أثر إستخدام نظام الحوسبة (حكيم) على أداء العاملين في مستشفى االمير حمزة .قامت

الباحثة بأخذ عينة عشوائية بسيطة وبلغت ( )300استبانة على مدراء الدوائر االدارية ونوابهم ومساعديهم ورؤساء
األقسام ،تشتمل على فقرات تعكس متغيرات الدراسة للوصول الى نتائج هذه الدراسة ،تم استرجاع ( )300استبانة بنسبة
( )%100واستبعاد ( )18استبانة بنسبة ( )%2.1وذلك لعدم صالحيتها لإلختبارات اإلحصائية .وخلصت الدراسة إلى

وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية إلستخدام نظام الحوسبة (حكيم) بأبعاده (المعدات المادية،
البرمجيات ،الموارد البشرية) على أداء العاملين في مستشفى االمير حمزة .وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بزيادة
الوعي لدى اإلدارات والقيادات في تلك المستشفيات بتطوير إستخدام نظام (حكيم) وذلك من أجل المساعدة في تقديم
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اآلراء األفكار اإلبداعية التي تزيد من تطور أداء العاملين وكفاءتهم ،وضرورة تطوير أبعاد إستخدام نظام (حكيم)
وخصوص ًا البرمجيات.

وقد استفادت الباحثة من دراسة الصبيحات ( )2018في تحديد جميع عناصر المتغير المستقل وفي صياغة

التعريفات اإلجرائية.
دراســة عبــد الــرحما ( )2018إدارة الجــودة الشــاملة الموجهــة وأثرهــا علــى األداء المؤسســي – الــدور المعــدل للثقافــة
التنظيمية.
هدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة الجودة الشاملة الموجهة على األداء المؤسسي ،ومعرفة أثر الثقافة التنظيمية

على العالقة بين إدارة الجودة الشاملة الموجهة واألداء المؤسسي ،وهدفت هذه الدراسة للتعرف على دور الثقافة التنظيمية
في تعديل العالقة بين إدارة الجودة الشاملة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي في القطاع الصناعي بوالية الخرطوم،
واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات األولية من المبحوثين فقد تم توزيع ( )256إستبانة ،تم
استرجاع  216منها ،وقد بلغت نسبة اإلستبانات الصالحة للتحليل ( )92.3وأعتمدت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي
كما تم إستخدام برنامج التحليل اإلحصائي لتحليل البيانات .حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هي :وجود عالقة

إيجابية ) (spssبين إدارة الجودة الشاملة الموجهة واألداء المؤسسي ،وجود تأثير جزئي للثقافة التنظيمية على العالقة بين
إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي .أسفرت الدراسة عن بعض التأثيرات النظرية والتطبيقية ،كما احتوت على بعض

المحددات والتي على أساسها جاءت التوصيات ببحوث مستقبلية.

وقد استفادت الباحثة من دراسة عبد الرحمن ( ) 2018في تحديد عناصر المتغير التابع وفي صياغة التعريفات

اإلجرائية.

الدراسات األجنبية:
Teoh, W (2015)" Comparing Customer Satisfaction with China Mobile and Telecom
Services: an Empirical Study ".
استهدفت الدراسة إجراء مقارنة ما بين رضا العميل فيما يخص الخدمات التي تقدمها شركة  -تشاينا موبايل الصينية -

حيث بحثت الدراسة العوامل التالية :خدمة العميل ،الجودة ،السعر ،تنوع الخدمات ومدى تأثيرها على درجة رضا العمالء في
شركات االتصاالت السلكية والالسلكية وقد طورت الدراسة استبانه خاصة بها بجمع البيانات من عينة الدراسة المشتركين مع
الشركة بموضوع البحث وقد تم توزيع ( )500استبانه على عمالء الشركة وتم استرجاع ( )472استبانه حيث خضعت جميعها
للتحليل اإلحصائي ،نتج عن المعالجات اإلحصائية أن العوامل المؤثرة على رضا العمالء ترتبط ارتباط وثيق وإيجابي بدرجة الرضا

العام لهم عن خدمات االتصاالت والشركة كما أظهرت الدراسة أن خدمة االتصاالت ينقصها تطوير إستراتيجية تتناسب مع طموح

وتميز العمالء ال سيما أن هناك بعض نقاط الضعف في تلك الخدمات ،وأوصت الدراسة إلى زيادة وتعزيز العروض التجارية التي

تقدمها الشركة بقصد استقطاب اكبر عدد ممكن من المشتركين وبحث عوامل أخرى قد تؤثر على جودة الخدمات الهاتفية مستقبالً.
استفادت الدراسة ) Teoh,w,(2015في تشكيل المتغير المستقل وبناء أنموذج الدراسة.

Ftimah, (2016), "The Effects of Total Quality Management Implementation on Employees
"Performance - the Case of PT PERTAMINA Refinery Unit III Plague Palembang-Indonesia
هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في شركة مصفاة برتاميينا الوحدة
الثالثة في اندونيسيا .وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وجمع المعلومات بواسطة المالحظة الشخصية وباستخدام
المقابلة ومن خالل االستبيان حيث تم توزيع ( ) 286استبانة على المستويات االدراية المختلفة وتم استخدام األساليب
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اإلحصائية المناسبة .أظهرت النتائج أن تطبيق إدارة الج ودة الشاملة يؤثر بشكل ايجابي على أداء العاملين في مختلف
المستويات االدارية ويساهم في تحقيق االستدامة في تقديم أفضل المنتجات.
How Information Technology Strategy and Investments Influenceو Mithas and Rust, 2016
"Firm Performance: Conjecture and Empirical Evidence
هدفت هذه الدراسة إلى قياس التأثير المشترك إلستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات على
القيمة السوقية للمنشآت التي تعد هدفا رئيسيا سائدا تختاره المنشات للتوسع في اإليرادات أو خفض التكاليف أو التركيز المزدوج

على كليهما .وقد تمثلت عينة الدراسة في  300شركة عاملة في الواليات المتحدة األمريكية جرى تحليل بياناتها باستخدام نموذج
) (Tobin’s Qحيث بينت نتائج الدراسة أن الشركات التي تركز بشكل ثنائي على االستثمار في التكنولوجيا باإلضافة إلى اإلدارة

اإلستراتيجية لهذه التكنولوجيا لديها قيمة سوقية أعلى من تلك التي تركز بشكل منفرد على اإليرادات أو التكاليف وبالمقابل لهما

نفس مستوى الربحية .كما بينت الدراسة إن التركيز على إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الشركات عينة الدراسة يلعب دو ار
هاما في اعتدال العالقة بين االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركة وان انخفاض االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يدفع
الشركات للمفاضلة بين التوسع في اإليرادات أو خفض التكاليف في حين إن زيادة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يدفع
بالشركات إلى النظر بشكل ثنائي إلى كل من اإليرادات والتكاليف.

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة في متغيرها المستقل المتمثل في تطوير البرمجيات وتطوير المعدات والذين يتشابهان

مع أنموذج دراسته إضافة إلى الموارد البشرية ،وتختلف الدراسة هذه عن دارسة الباحث في مجتمعها وعينتها حيث جاءت هذه
الدراسة كدراسة حالة.

Leopoldo (2018). The role of human resource-related quality management practices in
new product development: A dynamic capability perspective.
بحثت الدراسة في اعتماد رؤية القدرة الديناميكية ) (DCكإطار نظري للتحقيق التجريبي في العالقات بين ممارسات إدارة

الجودة ذات الصلة بالموارد البشرية (إدارة الموارد البشرية) :تطوير منتج جديد) )NPDكمركز تيار مستمر ،توجيه التعلم ،وتكامل
المعرفة ،والمرونة اإلستراتيجية .يمثل تعليم التعلم وتكامل المعرفة سمتين من المرونة االستراتيجية ،والمرونة االستراتيجية هي القدرة
المتطورة التي تسهل .من أجل اختبار العالقات بطريقة تجريبية ،استخدم المؤلفون بيانات من  236شركة أوروبية وقاموا بعمل

نماذج معادلة بنيوية .تشير النتائج إلى أن ممارسات إدارة الجودة المرتبطة بالموارد البشرية تسهم في إنشاء شركة موجهة نحو

التعلم ،ودمج المعرفة ،ودعم  NPDالناجح .عالوة على ذلك ،يرتبط تكامل المعرفة بشكل إيجابي مع  NPDمن خالل المرونة
اإلستراتيجية.

واستفادت الباحثة من دراسة ) Leopoldo (2018في بناء أنموذج الدراسة الحالية بمتغيريها التابع ،وفي

صياغة التعريفات اإلجرائية لهما.
منهج الدراسة

إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع البيانات حيث وصفت الظاهرة ومجتمع الدراسة.

ويتمثل الجزء التحليلي في توظيف األسلوب األحصائي المناسب في معالجة البيانات والمعلومات التي إستخدمتها الباحثة

للوصول ألهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها

تم إعتماد الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث إستخدم المنهج الوصفي للتعامل مع

البيانات وتصنيفها ،بحيث تصف الظاهرة والمجتمع المبحوث ،والجزء التحليلي منها للحصول على نتائج اختبار فرضيات

الدراسة والتوصل إلى استنتاجات حول أثر تكامل سلسلة التوريد على نمو مجموعة السيفوي في األردن.
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وحدة المعاينة والتحليل

تكونت وحدة المعاينة من جميع العاملين في المستشفى وبمختلف التخصصات والمراكز اإلدارية ،حيث بلغ عدد

بناء على (و ازرة الصحة األردينة) ،وأخذت الباحثة عينة مالئمة من المذكورين آنفاً
العاملين في المستشفى (ً )1300
حجمها ( )300أي عينة بلغت  %23من الحجم الكلي لمجتمع الدراسة .ووزعت اإلستبانة عليهم جميعاً وبلغت
االستبانات الصالحة للتحليل ( )282وذلك بنسبة ( )%94من مجموع االستبانات التي وزعتها الباحثة على أفراد العينة

اختبار فرضيات الدراسة
إختبار الفرضية الرئيسية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α<=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية
الملكية بأبعادها (األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األرشفة).

ولفحص هذه الفرضية أجرت الباحثة تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر تطبيق نظام الحوسبة

(حكيم) بأبعاده مجتمع ًة على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية وذلك عند مستوى داللة ( )α = 0.05والنتيجة كما
يلي.:
الجدول ( :)17جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير التابع ككل )Model Summary(b
النموذج
1

R
0.80

R square
0.64

Adjusted R Square
0.63

Std. Error of the Estimate
0.27

يبين الجدول ( ) 17أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل (إستخدام نظام الحوسبة (حكيم)) ،والمتغير (جودة
بناء على قيمة معامل التحديد ( ،)0.64( )R Squareأي أن
الخدمات الطبية الملكية) بلغت ( .)0.80ونخرج بنتائج ً
النموذج فسر  %64من التباين الكلي أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
اختبار االنحدار المتعدد:

يوضح الجدول ( )18تحليل التباين  ANOVAوذلك كما يلي:
الجدول ( :)18تحليل التبايا ANOVAخاص بالمتغير التابع ككل

النموذج
1

مصدر البيانات

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسة المربعات

F

Sig

 Regressionاإلنحدار

36.30

4

12.10

162.54

0.00

 Residualالخطأ

20.70

277

0.07

المجموع

57.00

281

يوضح الجدول ( )18قيمة  Fكانت ( ،)162.54وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ ) (0.00أي أنه أصغر

من ( )0.05وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أث اًر ذا داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( ) α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية
المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية بأبعادها (األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة،

األرشفة).

أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)19
يشير الجدول ( )19إلى قيم معامالت االنحدار وكما هو موضح باآلتي:
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الجدول ( :)19جدول المعامالت خاص بالمتغير التابع جودة الخدمات الطبية الملكية ككل )Coefficient(a
العنصر

المعامل B

الخطأ المعياري

Beta

T

Sig.

VIF

Tolerance

األجهزة المتطورة

1.45

0.14

0.18

10.08

0.00

3.15

0.07

البرمجيات المساندة

0.19

0.05

0.32

4.32

0.00

4.23

0.24

الموارد البشرية المؤهلة

0.19

0.05

0.31

4.00

0.00

4.57

0.22

قواعد البيانات

0.28

0.04

0.31

7.42

0.00

1.30

0.77

يتضح من الجدول ( )19أن جميع األبعاد لهم أثر دال إحصائياً بمستوى داللة ( )0.00وهو أقل من ()0.05

على جودة الخدمات الطبية الملكية بجميع أبعاده.

وللتأكد من عدم وجود ارتباط داخلي عال بين عناصر المتغير المستقل ) (Multicollinearityتم استخراج

معامل تضخم التباين ) (VIFوكذلك التباين المسموح به ) (Toleranceلجميع أبعاد المتغير المستقل ،ووجد أن  VIFلكل
منها أصغر من  5وبالتالي فال يوجد ارتباط بين المتغيرات المستقلة وبذلك أمكن استخدام االنحدار المتعدد.
الفرضية الفرعية األولى:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α<=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية
الملكية من حيث األمان.

ولفحص هذه الفرضية أجرت الباحثة تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر إلستخدام نظام الحوسبة

(حكيم) بأبعاده مجتمع ًة على األمان وذلك عند مستوى داللة (.)α = 0.05

الجدول ( :)20جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (األمان))Model Summary(b

النموذج
1

R
0.59

R square
0.34

Adjusted R Square
0.34

Std. Error of the Estimate
0.41

يبين الجدول ( ) 20أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل (إستخدام نظام الحوسبة (حكيم)) ،والبعد (األمان)
بناء على قيمة معامل التحديد ( ،)0.34( )R Squareأي أن النموذج فسر %34
بلغت قيمته ( .)0.59ونخرج بنتائج ً
من التباين الكلي أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
اختبار االنحدار المتعدد:

يوضح الجدول ( )21تحليل التباين  ANOVAوذلك كما يلي:
الجدول ( :)21تحليل التبايا ANOVAخاص بالبعد (األمان)

النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual

مجموع المربعات
23.81
45.77

درجة الحرية
4
277

المجموع

69.58

281

متوسة المربعات
7.94
0.17

F
48.21

Sig
0.00

يوضح الجدول ( )21قيمة  Fكانت ( ،)48.21وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ ) (0.00أي أنه أصغر من

( )0.05وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية
المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث األمان.
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أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)22
يشير الجدول ( )22إلى قيم معامالت االنحدار وكما هو موضح باآلتي:
الجدول ( :)22جدول المعامالت خاص بالبعد (األمان) )Coefficient(a
 Bالمعامل

العنصر

المعامل B

الخطأ المعياري

Beta

T

Sig.

األجهزة المتطورة

1.71

0.21

0.21

7.98

0.00

البرمجيات المساندة

0.17

0.07

0.25

2.51

0.01

الموارد البشرية المؤهلة

-0.10

0.07

-0.15

-1.43

0.16

قواعد البيانات

0.54

0.06

0.54

9.68

0.00

يوضح الجدول ( )22أن البعدين (األجهزة المتطورة ،قواعد البيانات) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي أن

هذين البعدين لهما أثر دال إحصائي ًا عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (األمان) ،وأن البعد (البرمجيات المساندة) قد
بلغ مستوى الداللة له ( )0.01أي أن بعد البرمجيات المساندة له أثر دال إحصائياً على مستوى الداللة ( )0.05على
األمان ،أما البعد الموارد البشرية المؤهلة فليس له أثر دال إحصائي ًا على مستوى (.)0.05

الفرضية الفرعية الثانية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α<=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية
الملكية من حيث االعتمادية.

ولفحص هذه الفرضية أجرت البا حثة تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر إلستخدام نظام الحوسبة

(حكيم) بأبعاده مجتمع ًة على االعتمادية وذلك عند مستوى داللة (.)α = 0.05

الجدول ( :)23جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (االعتمادية) )Model Summary(b

النموذج
1

R square
0.32

R
0.57

Adjusted R Square
0.32

Std. Error of the Estimate
0.41

يبين الجدول ( ) 23أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل (إستخدام نظام الحوسبة (حكيم)) ،والبعد

بناء على قيمة معامل التحديد ( ،)0.32( )R Squareأي أن النموذج
(االعتمادية) بلغت قيمته ( .)0.57ونخرج بنتائج ً
فسر  %32من التباين الكلي أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضح الجدول ( )24تحليل التباين  ANOVAوذلك كما يلي:
الجدول ( :)24تحليل التبايا ANOVAخاص بالبعد (االعتمادية)
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual

مجموع المربعات
21.74
45.69

درجة الحرية
4
277

المجموع

67.43

281

متوسة المربعات
7.25
0.16

F
44.09

Sig
0.00

يوضح الجدول ( )24قيمة  Fكانت ( ،)44.09وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ ) (0.00أي أنه أصغر من

( ) 0.05وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
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داللة ( ) α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية
المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث االعتمادية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)25

يشير الجدول ( )25إلى قيم معامالت االنحدار وكما هو موضح باآلتي:
الجدول ( :)25جدول المعامالت خاص بالبعد (االعتمادية) )Coefficient(a
 Bالمعامل

العنصر

المعامل B

الخطأ المعياري

Beta

T

Sig.

األجهزة المتطورة

1.79

0.21

0.24

8.34

0.00

البرمجيات المساندة

0.11

0.07

0.17

1.62

0.11

الموارد البشرية المؤهلة

-0.03

0.07

-0.50

-0.46

0.64

قواعد البيانات

0.51

0.06

0.51

9.09

0.00

يوضح الجدول ( )25أن البعدين (األجهزة المتطورة ،قواعد البيانات) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي أن

هذين البعدين لهما أثر دال إحصائي ًا عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (االعتمادية) ،أما باقي األبعاد فليس لها أثر
دال إحصائياً على مستوى ( )0.05وذلك ألن الداللة المعنوية لهم أكبر من (.)0.05
الفرضية الفرعية الثالثة:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α<=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية

الملكية من حيث سرعة االستجابة.

ولفحص هذه الفرضية أجرت الباحثة تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر إلستخدام نظام الحوسبة

(حكيم) بأبعاده مجتمع ًة على االستجابة وذلك عند مستوى داللة (.)α = 0.05

الجدول ( :)26جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (االستجابة) )Model Summary(b

النموذج
1

R square
0.28

R
0.53

Adjusted R Square
0.27

Std. Error of the Estimate
0.51

يبين الجدول ( )26أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل (إستخدام نظام الحوسبة (حكيم)) ،والبعد
بناء على قيمة معامل التحديد ( ،)0.28( )R Squareأي أن النموذج
(االستجابة) بلغت قيمته ( .)0.53ونخرج بنتائج ً
فسر  %28من التباين الكلي أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.
اختبار االنحدار المتعدد:

يوضح الجدول ( )27تحليل التباين  ANOVAوذلك كما يلي:
الجدول ( :)27تحليل التبايا خاص بالبعد (االستجابة)ANOVA

النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual

مجموع المربعات
27.13
71.41

درجة الحرية
4
277

المجموع

98.54

281

متوسة المربعات
9.04
0.26

F
35.20

Sig
0.00

يوضح الجدول ( )27قيمة  Fكانت ( ،)35.20وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ ) (0.00أي أنه أصغر من ()0.05

وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α= 0.05
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لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على
تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث سرعة االستجابة.

أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)28

يشير الجدول ( )28إلى قيم معامالت االنحدار وكما هو موضح باآلتي:
الجدول ( :)28جدول المعامالت خاص بالبعد (االستجابة) )Coefficient(a
 Bالمعامل

العنصر

المعامل B

الخطأ المعياري

Beta

T

Sig.

األجهزة المتطورة

2.05

0.27

0.22

7.67

0.00

البرمجيات المساندة

0.35

0.08

0.44

4.19

0.00

الموارد البشرية المؤهلة

0.01

0.09

0.01

0.13

0.90

قواعد البيانات

0.17

0.07

0.14

2.37

0.02

يوضح الجدول ( )28أن البعدين (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي

أن هذين البعدين لهما أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (االستجابة) ،وأن البعد (البرمجيات
المساندة) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.02أي أن بعد قواعد البيانات له أثر دال إحصائياً على مستوى الداللة ()0.05
على االستجابة ،أما البعد الموارد البشرية المؤهلة فليس له أثر دال إحصائياً على مستوى (.)0.05

الفرضية الفرعية الرابعة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α<=0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة

المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث
األرشفة.

ولفحص هذه الفرضية أجرت الباحثة تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر إلستخدام نظام الحوسبة (حكيم)

بأبعاده مجتمع ًة على األرشفة وذلك عند مستوى داللة (.)α = 0.05
الجدول ( :)29جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (األرشفة) )Model Summary(b
النموذج
1

R

R square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

0.95

0.90

0.90

0.24

يبين الجدول ( ) 29أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل (إستخدام نظام الحوسبة (حكيم)) ،والبعد (األرشفة) بلغت
بناء على قيمة معامل التحديد ( ،)0.90( )R Squareأي أن النموذج فسر  %90من التباين الكلي
قيمته ( .)0.95ونخرج بنتائج ً
أما الباقي يفسر بعوامل أخرى.

اختبار االنحدار المتعدد:

يوضح الجدول ( )30تحليل التباين  ANOVAوذلك كما يلي:
الجدول ( :)30تحليل التبايا ANOVAخاص بالبعد (األرشفة)

النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual

مجموع المربعات
147.50
15.71

درجة الحرية
3
278

المجموع

163.21

281
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متوسة المربعات
49.17
0.06

F
869.94

Sig
0.00
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يوضح الجدول ( )30قيمة  Fكانت ( ،)869.94وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ ) (0.00أي أنه أصغر

من ( ) 0.05وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( ) α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية
المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية الملكية من حيث األرشفة.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)31

يشير الجدول ( )31إلى قيم معامالت االنحدار وكما هو موضح باآلتي:
الجدول ( :)31جدول المعامالت خاص بالبعد (األرشفة) )Coefficient(a
العنصر

 Bالمعامل
المعامل B

الخطأ المعياري

Beta

T

Sig.

األجهزة المتطورة

0.26

0.13

0.26

2.10

0.04

البرمجيات المساندة

0.15

0.04

0.15

3.85

0.00

الموارد البشرية المؤهلة

0.89

0.04

0.85

21.32

0.00

قواعد البيانات

-0.10

0.03

-0.06

-3.00

0.00

يوضح الجدول ( )31أن جميع األبعاد كان مستوى الداللة لهم ( )0.00وهو أصغر من ( )0.05أي أن جميع

األبعاد لهم أثر دال إحصائياً على األرشفة.
مناقشة النتائج

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن هناك أث ًار ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني

بأبعاده (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات
الطبية الملكية بأبعادها ( األمان ،االعتمادية ،سرعة االستجابة ،األرشفة) .وقد أتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

زين الدين والعجرمي ( ) 2013بإسهام البـرامج اإللكترونيـة فـي رفـع معـدالت أداء وانتاجيـة العـاملين بعمـادة القبـول

والتـسجيل.

كما أظهرت الدراسة أن جميع األبعاد لهم أثر دال إحصائي ًا بمستوى داللة ( )0.00وهو أقل من ( )0.05على

جودة الخدمات الطبية الملكية بجميع أبعاده.

أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية

الملكية من حيث األمان.

أن البعدين (األجهزة المتطورة ،قواعد البيانات) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي أن هذين البعدين لهما أثر

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (األمان) ،وأن البعد (البرمجيات المساندة) قد بلغ مستوى الداللة له
( )0.01أي أن بعد البرمجيات المساندة له أثر دال إحصائياً على مستوى الداللة ( )0.05على األمان ،أما البعد الموارد
البشرية المؤهلة فليس له أثر دال إحصائياً على مستوى (.)0.05
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أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده
(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية

الملكية من حيث االعتمادية.

أن البعدين (األجهزة المتطورة ،قواعد البيانات) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي أن هذين البعدين لهما أثر

دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (االعتمادية) ،أما باقي األبعاد فليس لها أثر دال إحصائياً على
مستوى ( )0.05وذلك ألن الداللة المعنوية لهم أكبر من (.)0.05

أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده

(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية
الملكية من حيث سرعة االستجابة.

أن البعدين (األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة) قد بلغ مستوى الداللة له ( )0.00أي أن هذين البعدين لهما

أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05على البعد (االستجابة) ،وأن البعد (البرمجيات المساندة) قد بلغ مستوى
الداللة له ( )0.02أي أن بعد قواعد البيانات له أثر دال إحصائي ًا على مستوى الداللة ( )0.05على االستجابة ،أما البعد

الموارد البشرية المؤهلة فليس له أثر دال إحصائياً على مستوى (.)0.05
أن هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتطبيق برنامج حكيم االلكتروني بأبعاده
(األجهزة المتطورة ،البرمجيات المساندة ،الموارد البشرية المؤهلة ،قواعد البيانات) على تطوير جودة الخدمات الطبية

الملكية من حيث األرشفة.
األرشفة.

أن جميع األبعاد كان مستوى الداللة لهم أصغر من ( )0.05أي أن جميع األبعاد لهم أثر دال إحصائي ًا على

التوصيات

ومن خالل النتائج التي توصلت لها الباحثة من خالل هذه الدراسة ،وضعت البعض من التوصيات التي تأمل

بأن تأخذها المستشفيات العسكرية بشكل خاص بعين اإلعتبار والمستشفيات األخرى بشكل عام وهي:

زيادة الوعي لدى اإلدارات والقيادات في تلك المستشفيات بتطوير إستخدام نظام (حكيم) وذلك من أجل

المساعدة في تقديم اآلراء األفكار اإلبداعية التي تزيد من تطور أداء العاملين وكفاءتهم.

زيادة مستوى اإلهتمام بأبعاد متغير جودة الخدمات الطبية الملكية كونها من المفاهيم المهمة أيضاً للمستشفيات

والمنظمات بشكل عام والتي تؤثر بشكل مباشر على نموها وتطورها.

ضرورة تطوير أبعاد إستخدام نظام (حكيم) وخصوصاً البرمجيات وذلك ألن لها أهمية عظيمة في توجيه

العاملين في هذه المس تشفيات نحو السلوك التنظيمي الذي يحقق أهدافها المنشودة .وضرورة اإلهتمام ببعد الموارد البشرية
الذي من خالله يمكن تحسين وتطوير أساليب األداء وزيادة معرفتهم بمتطلبات العمل وتنمية الروح المعنوية ويحفز

العاملين .وضرورة اإلهتمام بجودة العمل المنجز الذي من خالله يمكن تطوير العاملين ورفع كفاءتهم وزيادة فاعليتهم

التي ستنعكس تلقائياً على اإلنتاج وبالتالي رفع مستوى إنجاز المهام وتحسين كمية وجودة العمل المنجز الذي يؤدي الى
زيادة الحصة السوقية.
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ضرورة تطوير أبعاد جودة الخدمات الطبية الملكية وخصوصاً سرعة اإلستجابة وذلك ألن لها أهمية عظيمة في

تدريب العاملين لكسب المعرفة المهنية والصحية ،ومعرفة جميع الصالحيات والواجبات إلتمام األعمال بشكل أفضل.
وضرورة اإلهتمام األـرشفة الذي من خالله يمكن تحسين وتطوير أساليب اإلتصال بين العاملين وتنمية الروح المعنوية

وتشجيعهم على أداء المهام بشكل سليم.

التركيز على تحسين وتطوير طرق البحث والتطوير بخصوص إستخدام نظام (حكيم) وذلك من أجل تعزيزه

لزيادة وتحسين جودة الخدمات بالشكل الفعال والسليم.

العمل على توفير الدعم اإلقتصادي والنفسي للموظفين لرفع مستوى األداء الوظيفي في المستشفيات.
الحرص على تطوير وتأهيل القدرات الفكرية والعقلية لجميع العاملين في المستشفيات األردنية الخاصة على

مستوى اإلدارات واألقسام عن طريق زيادة وتحسين كفاءة وفاعلية التدريب المستمر لهؤالء العاملين (إداريون وأطباء).
قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية

شتاتحة ،عائشة ( .)2009ثقافـة المنظمـة كأحـد العوامـل المـؤثرة فـي عمليـة صـنع القـرار ،جامعـة عمـار ثليجـي بـاألغواط ،رسـالة ماجسـتير غيـر

منشورة.

ش ـ ــيغوب ،فطيم ـ ــة ( .) 2016دور اإلتص ـ ــال التس ـ ــويقي ف ـ ــي تحس ـ ــين ج ـ ــودة الخدم ـ ــة الفندقي ـ ــة .أطروح ـ ــة ماجس ـ ــتير منش ـ ــورة ،جامع ـ ــة بس ـ ــكرة،
.http://dspace.univ-biskra.dz:8080/ jspui/handle/123456789/7173

صباح ،بلقيدوم ( .)2013أثر تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت الحديثـة ( )NTICعلـى التسـيير االسـتراتيجي للمؤسسـات االقتصـادية .أطروحـة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة قستنطينة  ،2الجزائر.

صباح ،بلقيدوم ( .)2013أثر تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت الحديثـة ( )NTICعلـى التسـيير االسـتراتيجي للمؤسسـات االقتصـادية .أطروحـة
دكتوراه منشورة ،جامعة قستنطينة  ،2الجزائر.

الصبيحات ،إبراهيم (" .) 2009أثر الثقافة التنظيمية في أخالقيـات القـ اررات اإلداريـة فـي قطـاع الطيـران المـدني األردنـي" ،أطروحـة دكتـوراه غيـر

منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان :األردن.

الصبيحات ،رايه ( .)2018أثر إستخدام نظام الحوسبة (حكيم) على أداء العاملين في مستشفى االميـر حمـزة فـي األردن .رسـالة ماجسـتير غيـر

منشورة ،جامعة آل البيت.

الصميدعي ،محمود ،ردينة ،عثمان ،)2010( ،تسويق الخدمات ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

الضمور ،هاني حامد ( )2009تسويق الخدمات ،ط 5 .عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.

طيــب ،خالــد ( .)2013مــدخل إدارة الجــودة الشــاملة لتحســين القــدرة التنافســية فــي قطــاع التــأمين -د ارســة حالــة شــركات التــأمين فــي الج ازئــر،
.132 -11 ،)2( 5 ،Recherchers economiques manageriales

العاني ،مزهر ،وجواد ،شوقي ،وحجازي ،هيثم ( .)2012ذكاء األعمال وتكنولوجيا المعلومات( .ط .)1.عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع.

العبادي ،باسمة ( .)2006أثر نظام المعلومات في دعم صناعة القرار :دراسة حالـة فـي المركـز الـوطني لالستشـارات والتطـوير اإلداري .رسـالة

ماجستير غير منشورة ،الكلية التقنية اإلدارية ،بغداد ،العراق.

عباس ،سهيلة .وعلي ،علي ( ،)2011إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر والطباعة والتوزيع ،عمان :األردن.

عبد الرحمن ،معـالي ( .)2018إدارة الجـودة الشـاملة الموجهـة وأثرهـا علـى األداء المؤسسـي – الـدور المعـدل للثقافـة التنظيميـة ،أطروحـة دكتـوراه
منشورة ،متوفرة على الرابط .http://repository.sustech.edu/handle/123456789/21651

عبد الهادي ،محمد ( .)2000المعلومات وتكنولوجيات المعلومات على أعتاب قرن جديد .القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب.

العبد ،نزار ( " .)2009مدى تطبيق نظام التزويد اآلني وأثره في األداء في المتشفيات الخاصة األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشـورة ،جامعـة

عمان العربية ،عمان :األردن.

230

2021
 "الثقافــة التنظيميــة ومــدى تأثيرهــا فــي الرضــى الــوظيفي للعــاملين د ارســة ميدانيــة لعينــة مــن.)2010(  محفــوظ، وجــودة. عبــداللطيف،عبــداللطيف
.120 :3  العدد،26  المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،"شركات التأمين في الجمهورية اليمنية

 رسـالة. دراسة ميدانية علـى األكاديميـة الدوليـة األسـترالية: أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية.)2010(  عزيزة،العتيبي

. بريطانيا، األكاديمية العربية البريطانية للدراسات العليا،ماجستير غير منشورة

 رســالة. د ارســة ميدانيــة فــي البنــوك التجاريــة الكويتيــة: دور اإلبــداع التســويقي فــي تحســين جــودة الخــدمات المصــرفية.)2011(  جــابر،العجمــي
https://www.meu.edu.jo/

uploads/

1/

 عل ـ ــى الـ ـ ـرابط. األردن: عم ـ ــان، جامع ـ ــة الش ـ ــرق األوس ـ ــط،ماجس ـ ــتير منشـ ـ ـورة
58610ce756ee3_1.pdf

 المراجع األجنبية:ًثانيا
Alhazmi, A., Rahman, A., & Zafar, H. (2014). Conceptual model for the academic use of Social Networking
Sites from student engagement perspective, Melbourne, Australia 10–12 December 2014, IEEE Conference
on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e 2014), 1-6.
Al-kandari, A., Al-Hunaiyyan, A., & ALhajri, R. (2016). The influence of culture on instagram use, J. Adv. Inf.
Technol., 7 (1), 54-57.
Almutairy, S., Davies, T., & Dimitriadi, W. (2015). The readiness of applying m-learning among Saudi Arabian
students at higher education, Int. J. Interactive Mobile Technol., 9 (3), 33-36.
Al-Sharhan, S. (2016). Smart classrooms in the context of technology-enhanced learning (TEL) environment:
a holistic Approach, Transforming Education in the Gulf Region – Emerging Learning technologies and
Innovative Pedagogy for the 21st Century, Taylor & Francis, London.
Ebrahim, H., Ezzadeen, K., & Alhazmi, A. (2015). Acquiring knowledge through mobile applications, Int. J.
Interactive Mobile Technol., 9 (3).
Engert, S., Rauter, R., & Baumgartner, R. (2016). Exploring the integration of corporate sustainability into
strategic management: a literature review ,Journal of Cleaner Production, Vol. 112, pp. 2833–2850
Enshassi , A & Abushaban , S. (2011). Examination of Usage and Effectiveness of Information Technology
Management within Construction Organizations, The Islamic University Journal, 19. (1), pp: 121-138.
Ferenc, R., Hegedus, P., & Gyimothy, T. (2014). Software Product Quality Models, Evolving Software
Systems , springer Link Journal, December. PP. 65-100.

231

2021

أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية

الملخص

معتصم فتحي خليفة المهيرات

الدكتور نمر عبد الحميد السليحات

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية

تاريخ االستالم2019/09/30 :

تاريخ القبول2019/10/19:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية ،واستخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخراج البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة خالل الفترة ( )2016-2012من موقع
بورصة عمان ،وتكونت عينة الدراسة من جميع البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها ( )13بنكاً ،وتم

استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ).(SPSS

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع

المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على ربحية البنوك التجارية بأبعادها

(العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية) ،ويوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع

المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على العائد على األصول في البنوك

التجارية األردنية ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى
مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.

وبناء على النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها من الضروري على إدارات البنوك التجارية األردنية
ً
موائمة مصدر التمويل مع طرق توظيف األموال وخاصة في ظل استخدام القروض أو السندات للتمويل بهدف زيادة
الربحية وتجنب المخاطر ،كذلك االستخدام التدريجي للرفع المالي للبنوك التجارية األردنية في التمويل وخاصة من قبل

الشركات الناشئة بهدف التقييم الدوري لعملية التوسع في الرفع المالي لضمان استخدامه بآثار إيجابية على العوائد المالي
للبنوك.
الكلمات المفتاحية :الرفع المالي ،الربحية
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The Impact of Financial leverage on the Profitability of Jordanian Commercial
Banks
Mutasem Fatehi Al-Mheirat Dr. Nimer Abd Alhamed Al-Slehat
Abstract
The study aimed at identifying the effect of financial leverage on the profitability
Jordanian commercial banks. The study used the analytical descriptive method. The data
for the study variables were extracted during the period 2012-2016 from the Amman Stock
Exchange website. The sample of the study consisted of (13) Jordanian commercial banks.
The researcher also used the statistical package for social sciences (SPSS).
The study reached several results. The most important of which is that there is no
statistically significant effect at the level of (α= 0.05) of the financial leverage (with
dimensions of debt to total assets ratio and debt ratio to ownership) on the profitability of
Jordanian commercial banks (with its dimensions of return on assets and return on trade
ownership) on Jordanian commercial banks. The results also showed that there is a
statistically significant effect at the level of (α= 0.05) of leverage (debt to total assets ratio
and equity to debt ratio) on the return on assets in Jordanian commercial banks. In
addition, there is no significant impact at the level of (a = 0.05) of leverage (with
dimensions of debt to total assets ratio and debt ratio to ownership) on the return on
equity in Jordanian commercial banks.
Based on the results, the researcher recommended a number of recommendations,
including the need for the management of Jordanian commercial banks to match the
source of funding with the methods of employing funds, especially in the use of loans or
bonds for financing in order to increase profitability and avoid risks. There is also a need
for gradual use of the financial leverage of Jordanian commercial banks in financing,
especially by the start-up companies with a view to periodically evaluating the expansion
of the leverage to ensure its use with positive effects on the banks' financial returns.
Key word: Financial leverage, Profitability
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المقدمة:

في الوقت الذي ال يزال فيه االقتصاد األردني يتأثر بعدد من التحديات سواء في البيئة المحلية أو اإلقليمية ،إال

أن القطاع المصرفي كان قاد ار على الصمود في وجه تداعيات األزمة المالية العالمية والتباطؤ االقتصادي دون أن يتأثر

إال بشكل هامشي فقط ،ويواصل أداءه القوي .إذ استطاعت البنوك في فترة ال تتعدى األربعة عقود ،من أن تثبت نفسها

على الساحة المصرفية المالية .فمنذ أن ظهرت البنوك في عالمنا وهي تزداد أهمية يوما بعد يوم ،وتلعب دو اًر أساسياً
ورئيسي ًا في نضوج ودعم االقتصاد وتقدمه ،لذلك تسعى كافة البنوك في مختلف األوقات الحصول على رأس المال من
أجل تسيير عملياتها اليومية والتوسع واالستم اررية في أنشطتها المستقبلية وتمويل أصولها الثابتة والمتداولة.

يعتبر موضوع الربط بين الرفع المالي من جهة والربحية في القطاع المصرفي من جهة أخرى موضوعاً جدلياً

ومعقداً لدى المهتمين بالفكر المالي ،فهناك أكثر من نظرية حاولت تجسيد العالقة بين الرفع المالي وأثره على أهداف

اإلدارة ال مالية والمتمثلة في زيادة ثروة المالك ،وتحقيق عوائد محاسبية ،وقد اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول طبيعة
العالقة بين الرفع المالي والربحية؛ إذ يرتبط توجه البنوك تجاه الرفع المالي بعدة عوامل منها وجود بدائل استثمارية،

وبدائل تمويلية متعددة أمام تلك البنوك وكذلك وجود سوق مالي نشط هذا باإلضافة إلى توافر رزمة من القوانين واألنظمة
االقتصادية ذات العالقة (النجار.)2013 ،

ويعد موضوع تقييم العالقة بين الرفع المالي وربحية البنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي من المواضيع

األكثر تعقيداً وصعوبة والتي تفرض على المدير المالي للبنك التعامل معها بحذر ودقة ،وذلك بسبب تعدد أهداف وطرق
حسابها ،التي يتوقف عليها العديد من الق اررات االستثمارية التي تتعلق بقياس جودة وفاعلية مصادر التمويل ،إذ أن

مختلف مصادر التمويل المتاحة قد ال تعطي بالضرورة عوائد مؤكدة ،في مواعيد محددة ،فالمدير المالي يجد نفسه أمام

مجموعة من الصعوبات التي تتمثل في مجملها في اختيار وترتيب أولويات مقترحات االستثمار وفق الربحية (السبيعي،

.)2012
إذ يدل الرفع المالي إلى استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب ،وهو

عبارة عن نسبة ا لقروض إلى مجموع الخصوم ،وتقيس درجة الرفع المالي مدى تعرض البنوك إلى المخاطر المالية ،وهي
كذلك تعكس درجة التغير في عائد السهم الواحد من أرباح التشغيل الناتجة عن التغير في نسبة أرباح التشغيل قبل الفوائد

والضرائب ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة "أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية.
مشكلة الدراسة:

نظ اًر لما تعانيه بعض البنوك من مشاكل مالية عند تحديد هيكل رأس المال لتمويل أصولها ،فقد أصبح موضوع

الرفع المالي مسألة مهمة .وهذا كونه من العوامل المؤثرة على شكل وطبيعة الهيكل التمويلي في البنوك؛ وهو الطريقة

التي يمول بها البنك أصوله من خالل مزيج من حقوق الملكية والمديونية من إحدى الق اررات المالية الهامة نظ ار لتأثيرها
على قيمة البنك وربحيته  ،وعليه تسعى مختلف البنوك إلى الحصول على التمويل الجيد والمالئم لنشاطها ،حيث يمكن

للرفع المالي أن يؤثر سلباً على مرونة البنك في دفع ما عليه من التزامات مالية (نسبة المديونية) ،وعليه جاءت هذه
الدراسة لتحديد أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية.

أسئلة الدراسة:

ويمكن تحقيق الهدف من الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
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السؤال الرئيسي :هل يوجد أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية)
على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية)؟
وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:

السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق
الملكية) على العائد على األصول للبنوك التجارية األردنية؟

السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق

الملكية) على العائد على حقوق الملكية للبنوك التجارية األردنية؟
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في سعيها إلى تحديد أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية من خالل تحليل

نسب الرفع المالي (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) ،األمر الذي من شأنه يوفر
المعلومات المناسبة التخاذ القرار التمويلي الذي يساهم في تجنب وقوع البنوك في مخاطر االقتراض (المديونية) ،وهما:

أوالً :األهمية النظرية:
 التعرف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثي اًر على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائد على األصول،والعائد على حقوق الملكية).

 تعد هذه الدراسة تحليلية ووصفية ،أذ اعتمدت الدراسة على معرفة أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجاريةاألردنية.
ثانياً :األهمية التطبيقية:

تمثلت األهمية التطبيقية في تعميم نتائج الدراسة التي من شأنها أن تساهم في تدعيم القرار التمويلي والوصول

القدرة على استغالل األموال المقترضة لزيادة العوائد المحاسبية في البنوك موضوع الدراسة؛ فالرفع المالي يحقق عوائد قد

تكون أكبر من تكلفة االقتراض أو مساوياً لها أو أقل منها من خالل الموازنة بين حقوق الملكية والديون ،لتمويل
األنشطة ،ولتعظيم قيمة منشآتهم ،مما ينعكس أثره على تنمية االقتصاد األردني .كما سيستفيد المستثمرين والمقرضين من

نتائج هذه الدراسة في اتخاذ ق ارراتهم التمويلية ،وذلك من أجل تعظيم الربحية ومركز البنوك التنافسي مستقبالً.
فرضيات الدراسة:

أستناد على مشكلة الدراسة وأسئلتها قام الباحثان بصياغة عدة فرضيات كما يلي:

 H0الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين

إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائد على

األصول والعائد على حقوق الملكية).

ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:

 H01الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة

الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية.

 H02الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين
إلى مجموع األصول ،ونسبة الديون إلى حقوق الملكية) على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.
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أنموذج الدراسة:

بهدف ت حقيق الغرض من الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتغيرات المستقلة على المتغير

التابع وحل إشكاليتها واإلجابة عن التساؤالت فقد قام الباحثان بتطوير نموذج خاص بالدراسة .والشكل ( )1يوضح

أنموذج الدراسة وأبعادها.

الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

المتغير المستقل:

المتغير التابع:

الرفع المالي

الربحية

 -نسبة الدين إلى مجموع األصول

 -العائد على األصول

 -العائد على حقوق الملكية

 -نسبة الديون إلى حقوق الملكية

المصدر :من إعداد الباحثان بالرجوع إلى المراجع المثبتة في الجدول رقم (.)1
بناء على الدراسات التالية:
تم تحديد متغيرات الدراسة ً

جدول رقم ( :)1مراجع أنموذج الدراسة

المتغيرات
المتغير المستقل :الرفع
المالي

المتغير التابع :الربحية

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
دراسة السايح ( ،)2014ودراسة الحمدوني والصبيحي (،)2012

نسبة الدين إلى مجموع األصول
نسبة الديون إلى حقوق الملكية

دراسة ناصر الدين (،)2011

دراسة النجار ( ،)2013ودراسة (البركات ،)2011 ،ودراسة

العائد على األصول

( ،)Jameel, H. 2013دراسة () )Aasia et al. 2011دراسة

العائد على حقوق الملكية

((Akhtar, et al. 2012

التعريفات اإلجرائية:
قام الباحثان بتحديد المعاني اإلجرائية للمصطلحات المستخدمة في الدراسة وكما يلي:
الرفع المالي:

مصطلح يطلق على أي اقتراض أو استخدام ألدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر األرباح أو الخسائر على

المستثمر ،ويستخدم الرفع المالي في الغالب لوصف نسب المديونية؛ فكلما زادت نسبة المديونية زاد تأثير الرفع المالي

على أرباح البنوك ،وألهمية الديون في حساب النسب المالية المتعلقة بالمخاطر وقدرة البنوك على السداد في األجل

الطويل فإن المحللين يستخدمون ال رفع المالي للحكم على مديونية البنوك وسيتم قياسه من خالل العناصر النسب اآلتية
(نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة الديون إلى حقوق الملكية) ويتم قياسه من خالل المحاور األتية:
نسبة الديا إلى مجموع األصول:

هي نسبة الرافعة المالية التي تحدد إجمالي قيمة الدين با لنسبة إلى األصول ،وهذا يتيح مقارنات الرافعة المالية

التي يتعين القيام بها عبر البنوك المختلفة ،وكلما ارتفعت النسبة ،زادت درجة الرافعة المالية ،وبالتالي المخاطر المالية،

وهي نسبة عريضة تشمل الديون طويلة األجل والقصيرة األجل (القروض التي تستحق خالل سنة واحدة) ،وكذلك جميع

األصول -الملموسة وغير الملموسة (النجار.)2013 ،
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نسبة الديون إلى حقوق الملكية:

هي نسبة الديون إلى حقوق الملكية التي يستخدمها البنك في تمويل أصولها .ويتم احتساب نسبة الدين إلى

حقوق المساهمين بقسمة مجموع ديونها على مجموع حقوق المساهمين (نصيرات.)2012 ،
الربحية:

هي العالقة بين األرباح التي تحققها البنوك واالستثمارات التي تحقيقها ،وتعتبر هدفاً للحكم على كفاءتها،

وفعاليتها في استخدامها لمواردها ،فهي تمثل صافي نتائج عدد كبير من السياسات والق اررات ،وبالتالي تعتبر مؤش اًر ألداء

البنوك (أبو زعيتر ،)2006،وسيتم قياسها من خالل المحاور اآلتية:
العائد على األصول:

يقيس هذا المؤشر الربح على كل دينار مستثمر في أصول البنك ،ويعكس مدى كفاءة أدارة البنك باستخدام

الموارد المتاحة لديها لتحقيق األرباح .بمعنى أنه يقيس االستخدام األمثل لألصول .كنسبة مئوية من خالل المعادلة
التالية ):)Brown. 2004
* العائد على األصول = (صافي الدخل /إجمالي األصول) × 100

العائد على حقوق الملكية:

هي نسبة تشير إلى حجم العائد الذي يحصل عليه البنك مقارنة بالمبلغ اإلجمالي من حقوق المالكين ،ويمثل

معدل العائد المتحقق من األموال المستثمرة في البنوك من قبل المساهمين ،ويدل هذا المؤشر على قدرة إدارة البنك في

استخدام أموال المساهمين ،ويتم حساب العائد على حقوق الملكية كنسبة مئوية من خالل المعادلة التالية & Ongre
):)Kuse. 2013

* العائد على حقوق الملكية) = صافي الدخل /إجمالي حقوق الملكية) ×100
حدود الدراسة:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية.
الحدود الزمانية :انحصرت الحدود الزمانية للدراسة للفترة الزمنية ( )2016-2012بواقع ( )13بنكاً تجارياً مدرجاً في
بورصة عمان لألوراق المالية.

الحدود العلمية :اقتصرت متغيرات الدراسة على الرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق
الملكية إلى الدين) كمتغير مستقل ،والربحية مقاسة بـ (العائد على األصول ،العائد على حقوق الملكية) كمتغير تابع لهذه

الدراسة.

اإلطار النظري:

تعتبر مهمة تأمين األموال الالزمة للعمليات واألنشطة التجارية واإلنتاجية لمؤسسة ما من الوظائف الصعبة والمستعصية،

وخاصة في ظل ندرة هذه األموال من جهة ،ودرجة تكلفتها من جهة أخرى ،ونظ اًر إلى تفاوت المخاطرة التي تالزم كل مصدر من

مصادر األموال ،وتبعاً لذلك فقد ظهر مصطلحان شائعان االستخدام والتداول في عالم إدارة األعمال ،وهما :األول مصطلح

(الهيكل المالي) ،الذي يظهر كيفية قيام المؤسسة بتمويل موجوداتها المتعددة ،وتتضمن كل مكونات الجانب األخر من الميزانية،

والمصطلح الثاني( :هيكل رأس المال) ،والذي يتمثل بالتمويل الدائم للمؤسسات والشركات العظمى ،والذي يتكون عادة من القروض
طويل األجل ،وحقوق الملكية ،وعلى هذا األساس فإن هيكل رأس المال لمؤسسة ما يعد جزءاً من هيكلها المالي (السبيعي،

.)2012
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وفي ضوء ما سبق فإن القرار االستراتيجي يعد من الق اررات األصعب التي يواجه اإلدارة المالية ألي مؤسسة
مالية اليوم .فهو يعبر عن تح ديد المزيج األمثل للهيكل المالي لهذه المؤسسة في ظروف بيئية واقتصادية معينة ،كما إن
هيكل رأس المال يعد األنسب فهو تلك العملية التي تربط بين الخيارات المتوفرة من مصادر التمويل ،بعد القيام بتحديد

كمية احتياجاتها من األموال ونوعيتها وضروريتها ،وعلى إدارة المؤسسات المالية العظمى وخاصة البنوك التجارية أن
تقرر كيفية طريقة المزج بين هذه المصادر من حيث الكم والنوع ،آخذه بعين االعتبار جملة من العناصر أهمها ،تأثير

المديونية على ربحية تلك البنوك أو خسارتها ،وقيمتها ،ومستوى الديون ،ومدى تناسبه مع وضع البنك ،والمزيج المقبول
والمناسب للتمويل من المديونية وحقوف الملكية (الحمدوني والصبيحي.)2012 ،

كما انه في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها األسواق المالية فقد برزت مجموعة من البدائل التمويلية المتوفرة
أمام المؤسسة أو الشركة ،والتي تقوم من خاللها بتلبية كافة احتياجاتها المالية ،فقد أصبحت الصعوبة التي تواجه خطط
سير العمل هي البحث عن أفضل مصادر التمويل في خد ذاتها بقدر ما تكمن المشكلة أو الصعوبة في طريقة المزج
بين مصادر التمويل المتعددة ،وبالتالي إيجاد التوليفة المثلى من بين تلك المصادر المتاحة (عبد الرحمان.)2016 ،

حيث أن من أعقد الق اررات التي تمارسها اإلدارة المالية هي تلك الق اررات التي تتعلق بتحديد هيكل التمويل في الشركات ،إذ

تهدف هذه الق اررات إلى اختيار هيكل التمويل األنسب الذي يحقق العائد األعلى على االستثمار ومن ثم تعظيم قيمة سهم الشركة

في السوق ،وتعظيم القيمة السوقية للشركة ،وتعظيم ثروة المالك (ناصر الدين.)2011 ،

إذ يرتبط توجه البنوك التجارية في العصر الحديث وخاصة بعد التغيرات االقتصادية المتقلبة التي حصلت في

القرن الواحد والعشرين إلى الرفع المالي لعدة عوامل منها وجود بدائل استثمارية ،وبدائل تمويلية متعددة أمام تلك

المؤسسات ،وكذلك وجود سوق مالي نشط ،باإلضافة إلى توافر رزمة من القوانين واألنظمة االقتصادية ذات العالقة
بالبيئة االقتصادية (النجار.)2013 ،

أوالً :الرفع المالي
تتسم الميزة األساسية لالقتراض بانخفاض التكلفة ،وذلك لما يحتويه التمويل باالقتراض أو ما يسمى بالرفع
المالي من مزايا متعددة .وذلك نظ اًر لما تحققه المؤسسات والشركات من االبتعاد عن الضريبة أو تقليل تكلفة الضريبة،
حيث أن تكلفة الفوائد تخصم من وعاء األرباح الخاضعة للضريبة خاصة إذا .كانت تلك الديون نسبتها أقل من تكلفة
ال للتمويل عن غيره من المصادر التمويلية األخرى (عبد الرحمان.)2016 ،
حقوق الملكية ،مما يجعلها مصد ًار مفض ً

والتوسع في االعتماد على األموال المقترضة دون أن تكون هناك طريقة مالئمة الستخدامها قد يؤدي ذلك إلى التأثير

السلبي على قيمة المؤسسة أو الشركة وهذا ما يؤدي إلى ظهور المخاطر وزيادتها مما يؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة األموال ،وهنا
وجي على المؤسسة أو الشركة أن توازن بين العائد والمخاطر (أسماء.)2015 ،

قبل التطرق للحديث عن مفاهيم مصطلح الرفع المالي وجب التعرف أوالً على مفهوم الرفع والذي يقصد فيه في

علم الطبيعة والفيزياء استخدام األشياء الصغيرة لرفع أشياء ثقيلة نسبي ًا ،أما في علم اإلدارة المالية وفي مجال المال

واألعمال فيقصد بالرفع استخدام التكاليف الثابتة للتأثير على العائد المتوقع.
مفهوم الرفع المالي:

أما عن مفهوم الرفع المالي فقد تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الرفع المالي حيث يعبر كل منها عن وجهة

نظر مستخدمي الرفع المالي وهدفهم من هذا االستخدام .وفيما يلي عرض مختصر لبعض هذه المفاهيم- :
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يعرف الرفع المالي على أنه شراء األصول من األموال المقترضة أو إصدار األسهم الممتازة واستثمار رأس

المال المقترض مما يعود بعائد أكبر من تكلفة القرض على المؤسسة (محمد وآخرون.)2008 ،

بينما يقصد بالرفع المالي أيضاً بأنه اعتماد المؤسسة االقتصادية أو التجارية مهما كان مجال عملها وأنشطتها
على االقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية في سد احتياجاتها المالية ،وبالتالي تكون التكاليف الثابتة لديها في هذه
الحالة هي الفوائد المدينة أو المدفوعة ،أما إذا كانت المؤسسة تطرح أسهماً ممتازة لسد هذه االحتياجات فإن التكاليف
الثابتة هنا هي أرباح األسهم الممتازة التي ستقوم المؤسسة بدفعها إلى المساهمين الممتازين ،وذلك ألن األسهم الممتازة

تتسم بأرباح عالية ومضمونة ومحددة (النعيمي والتميمي.)2008 ،

كما وعرف ويستون وبرجهام ( )1993الرافعة المالية أو عامل الرفع المالي على أنها نسبة إجمالي الديون إلى

إجمالي األصول ،أو إلى إجمالي قيمة الشركة.
ويعرف (هندي ) 2004 ،الرافعة المالية "بأنها درجة اعتماد المؤسسة االقتصادية في تمويل أصولها على صادر
التمويل ذات الدخل الثابت (سواء أكانت قروضاً ،أو سندات ،أو أسهماً ممتازة ذات أرباح مضمونة) مما يؤثر على
األرباح التي يحصل عليها المالك كما يؤثر على درجة المخاطرة التي يتعرضون لها".
ويطلق أيضاً على الرافعة المالية بالمتاجرة بالملكية ،وتعني قيام المؤسسة االقتصادية والتجارية باستخدام أموال

الغير من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن للمالكين وأصحاب المؤسسة ،وتمثل نسبة إجمالي المطلوبات (الخصوم) إلى

إجمالي الموجودات (األصول) (إبراهيم.)2010 ،

ويعرف الرفع المالي بأنه توليفة من أموال المالك والدائنين ،ويعبر عن مؤشر نسب الدين إلى مجموع األصول،

بمعنى آخر فهو درجة اعتماد المؤسسة المالية على أموال الغير لتمويل أصولها (قاضي وزروق.)2017 ،

كما وتعرف نسب الرفع المالي بأنها ":النسب المستخدمة لمعرفة كيفية قيام مؤسسة ما بتمويل نشاطاتها
وعملياتها التشغيلية أو كيفية تمويل االلتزامات المترتبة تعليها ،وهنالك عدة معايير لحساب الرافعة المالية للمؤسسات ومن

أهمها- :المتضمنة الموجودات ،والمطلوبات وحقوق المساهمين ومصاريف التمويل ،وكلما ارتفعت هذه النسب كلما دل
ذلك على اعتماد المؤسسة على االقتراض في تمويلها (الرحمان.)2016 ،

ويرى الزبون ( )2013أن الرفع المالي يعبر عن قياس أجمالي االلتزامات (طويلة وقصيرة األجل) إلى إجمالي

الموجودات ،إال أن بعض الباحثين كإيفازين ( )Aivazian, 2005يعتبر أن الرفع المالي يقتصر على تأثير الديون
وااللتزامات طويلة األجل فقط ،حيث أشار انه يتوافر نموذجان للرفع المالي األول يعتمد على قياس مجموع االلتزامات

المالية الثابتة على إجمالي الموجودات ،بينما يعتمد النموذج الثاني على االلتزامات الطويلة األجل فقط ،متجاهالً بذلك

الديون قصيرة األجل.

من خالل التعاريف السابقة يرى الباحثان أن الرفع المالي يشير إلى استخدام أموال الغير في التمويل بهدف

زيادة أرباح التشغيل قبل الفوائد والضرائب وهو عبارة عن نسبة القروض إلى مجموع الخصوم لذا فهو يعتمد على
اإلقراض لتمويل عمليات المؤسسة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح المالك.

أشكال الرفع المالي

هناك أنوع متعددة من مصادر التمويل ويمكن التمييز بين القروض على أساس موعد سداد القرض وهي كما

يلي:
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أ .القروض طويلة األجل:

تعد القروض الطويلة األجل من أهم مصادر التمويل للمؤسسات والشركات وال سيما الكبيرة منها والعظمى،

وذلك إلمكانية الحصول عليها بمبالغ كبيرة ،وإلمكانية ترتيب وفائها بشكل يتناسب مع النقد المتوقع الذي تحققه من

الموجود الذي سي تم تمويله ،وتحصل تلك الشركة أو المؤسسة على القروض الطويلة األجل من المؤسسات المالية
كالمصارف وشركات التأمين ،وقد يمتد تاريخ استحقاقها إلى فترة طويلة قد تصل إلى ثالثين عاماً تقريباً (السبيعي،

.)2012

والسبب الرئيسي لالقتراض طويل األجل هو تأمين الشركة أو المؤسسة للتمويل الالزم لها ،والمصدر البديل
لالقتراض طويل األجل هو الزيادة في رأس المال ،وهناك أسباب تجعل الشركة أو المؤسسة تلجأ إلى االقتراض منها وهي

كاالتي (عقل:)2010 ،

 عدم القدرة على طرح أسهم جديدة أو التمويل عن طريق األرباح المحتجزة. عدم تأثير االقتراض في السيطرة الحالية على إدارة الشركة أو المؤسسة. -يعطي مرونة أكثر من القروض قصيرة األجل.

 ضعف الطلب في السوق المالي واحتماالت عدم تغطية اإلصدار. -كونه أقل كلفة من إصدار السهم.

 يوفر للشركة أو المؤسسة االقتراض قصير األجل.س .القروض قصيرة األجل:

يقصد بالقروض قصيرة األجل تلك األموال التي تحصل عليها المؤسسة من الغير وتلتزم بإرجاعها في فترة ال تتجاوز

العام ،وهناك مسألتان مهمتان في هذا األمر والتي تهتم بهما إدارة المؤسسة ،المسألة األولى تتعلق بالمدى الذي يمكن أن تذهب
إليه المؤسسة في االعتماد على هذا النوع من القروض .وهنا يتوقف األمر على هيكل الموجودات للمؤسسة ،كما يتوقف على ميل
اإلدارة في تحمل المخاطر ،أما المسألة الثانية والخاصة بكيفية المفاضلة بين مصادر التمويل قصيرة األجل ،وهناك اعتباران

رئيسان يجب األخذ بهما في هذا الصدد هما :التكلفة التي تتحملها المؤسسة ،ومدى إمكانية االعتماد على المصادر في تزويد
المؤسسة باالحتياجات المطلوبة في الوقت الذي تظهر فيه االحتياجات (هندي.)2004 ،

نسب الرفع المالي:

تعتبر نسب الرفع المالي من بين أكثر أدوات المراقبة أهمية وتساعد في تقييم الهيكل التمويلي للمؤسسة في فترة

زمنية معينة ،من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل ،الداخلية أو الخارجية ،لذلك فإن المحللين الماليين يستخدمون

النسب التالية للحكم على مديونية المؤسسة وهي كاآلتي (السايح:)2014 ،
نسبة الرفع المالي=
نسبة الديون طويلة األجل إلى مجموع الموجودات =
نسبة الديون إلى حقوق الملكية =

إجمالي الديون

إجمالي الموجودات
الديون طويلة األجل
إجمالي الموجودات
إجمالي الديون
حقوق الملكية
240

2021

نسبة الديون طويلة األجل إلى حقوق الملكية =

ديون طويلة األجل
حقوق الملكية

نسبة معدل تغطية الفوائد =

صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
مجموع الفوائد واألقساط

حاالت الرفع المالي:

لقد عرف الرفع المالي سابقاً بانه االستعانة بأموال اآلخرين لتحقيق نسبة أرباح إضافية وعالية يستفيد منها مالك

المؤسسة أو الشركة ،فهو في النهاية يعتمد على عملية االقتراض لتمويل تلك المؤسسات أو الشركات بهدف تحقيق عائد

يستفاد منه في زيادة أرباح المالك ،إذ يتحقق الرفع المالي من عائد وقد يكون هذا العائد أكبر من تكلفة االقتراض أو
مساوياً له أو أقل منه ،وهو ما يميز حاالت الرفع المالي األساسية وهي كاآلتي (شالش وآخرون- :)2008 ،

 -1الرفع المالي الجيد :وهو الحالة التي يتحقق فيها عائد من أموال االقتراض (الغير) أكبر من تكلفة االقتراض ،مما
يترتب عليه ارتفاع العائد للمالك وزيادة نسبة العائد على الملكية.

 -2الرفع المالي المتوسة :عندما يتحقق عائد من أموال االقتراض (الغير) مساوي ًا لتكلفة االقتراض مما يترتب عليه
عدم إحداث أي تغير في العائد على المالك وبقاء نسبة العائد على الملكية كما هو دون إحداث أي تغيير.
 -3الرفع المالي العكسي :وهو الحالة التي يكون فيها العائد على األموال المقترضة أقل من تكلفة االقتراض مما يترتب
عليه انخفاض معدل العائد على األصول وانخفاض معدل العائد على حقوق الملكية.

 -4مزايا وعيوس الرفع المالي:
أ .المزايا:

في حالة الرفع المالي سنجد فرصة تحسين الربحية للشركات والمؤسسات من خالل الديون بكلف ثابتة نسبياً،

وتشغيل هذه الديون في عمليات الشركة أو المؤسسة لتحقق كال منها عائداً أفضل من كلفة الديون بافتراض قدرة الشركة
أو المؤسسة على تحقيق ذلك ،والرفع المالي يتحقق في ظل عائد على الموجودات أعلى من كلفة االقتراض ويتسم

بالمميزات التالية (قاضي وزروق-:)2017 ،

 يحقق الرفع المالي تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين تكلفة االقتراض والعائد على االستثمار. يحقق الرفع المالي المحافظة على السيطرة في إدارة المؤسسة ألن الدائنين ليس لهم الحق في التصويت. -المقرضين ال يشاركون في األرباح عدا ما يدفع لهم على شكل فوائد.

 -يحقق الرفع المالي االستفادة من ميزة أن الفوائد المدفوعة تنزل من الدخل الخاضع لضريبة.

 يمنح الرفع المالي في فترات التضخم فإن لالقتراض ميزة كون المؤسسة اقترضت أموال ذات قوة شرائية مرتفعةوإعادتها ولكن بقوة شرائية منخفضة.

 االقتراض حكمه يمكن المؤسسة من بناء سمعة في األسواق المالية ،وهذا أمر هي بحاجة إليه دائما خاصة عندماتحتاج إلى المزيد من االقتراض.
س( .المخاطر):
:)2016

أما في حالة كون العائد على الموجودات أقل من ت كلفة االقتراض فإن للرفع المالي السلبيات التالية (معاش،
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 انخفاض العائد على حقوق المساهمين بسبب كون العائد على االستثمار أقل من تكلفة االقتراض. -احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على إدارة المؤسسة أو الشركة.

 في الحاالت التي يكون فيها التضخم منخفضاً أي معدل التضخم أقل من معدل الفائدة على األموال المقترضةالشرائية فيتم الوفاء باألموال التي قيمتها الشرائية أعلى من القيمة الشرائية لألموال المقترضة.

ونتيجة استخدام مصادر التمويل ذات التكلفة الثابتة يتذبذب صافي الربح بعد الضريبة في العائد المتبقي للمالك

ويحصل الت ذبذب في المخاطر المرتبطة بالدين ،والمنطق كلما زاد حجم الدين في هيكل تمويل الموجودات زادت درجة

المخاطرة واألصل في هذه المخاطر ليس ديون بحد ذاتها إنما احتمال انخفاض األرباح دون الفائدة على الديون ونتيجة

ذلك سوف تتعرض الشركة إلى خسائر بسبب انخفاض دون مستوى ما تتحمله من التكلفة وهذا بحد ذاته يعتبر مخاطرة
مالية كبيرة (الطراونة.)2004 ،

وقد تلجأ بعض المؤسسات أو الشركات إلى تخفيض مستوى الرفع المالي وذلك لهدف تخفيض مستوى المخاطر

أو بسبب عدم الرغبة في تبني سياسة مالية مضغوطة بهدف االلتزام تجاه أصحاب الديون المقترضة ،كما أن بعض

إدارات الشركات والمؤسسات قد تصل إلى حد أنها قد تكون مجبورة على زيادة الرفع المالي بمعدالت أعلى من المعدالت
ذات الحد األمثل ،بهدف المحافظة على السيطرة والتقليل من احتماالت السيطرة الخارجية وان هذه السياسة سوف تقود
بالنهاية إلى تعزيز وتقوية أداء تلك الشركات والمؤسسات (إبراهيم.)2010 ،

وفي صدد ذلك فقد أكد النجار ( )2013أنه وفي جميع األحوال يجب على المؤسسات أو الشركات أن تقوم

بدراسة مستوى الكفاءة لعملياتها التشغيلية والتمويلية ،والظروف البيئية المحيطة بها قبل أن تتخذ أي قرار سواء أكان

استثماري أو تمويلي بشأن الرفع المالي ،ألن الرفع المالي يعتبر سالح ذو حدين ،بمعنى آخر أنه يمكن أن يؤدي إلى

تحقيق أفضل النتائج عندما تتميز عملياته التشغيلية والتمويلية بالكفاءة والفاعلية ،وعندما تكون الظروف المحيطة
بالمؤسسة أو الشركة مالئمة ،كما يمكن أن يؤدي استعماله إلى نتائج عكسية اذا سارت األمور بشكل غير مناسب.

أهمية الرفع المالي:

تنبع أهمية الرفع المالي في كونه أحد الركائز المهمة واألساليب الخاصة للشركة لتحسين أرباحها حيث أن

المبرر األساسي للشركة هو تعظيم القيمة السوقية للمساهمين وأصحاب المشروع عن طريق زيادة قيمة األسهم بالسوق

ومن خالل ذلك يتبين أن معدل الفائدة على الديون يكون أقل من العائد المطلوب على األسهم العادية (نصيرات،
.)2012
كما تكمن أهمية الرفع المالي لكونه يشير إلى استخدام أموال الغير في التمويل بهدف زيادة أرباح التشغيل فبل

الفوائد والضرائب ،فهو يعبر عن نسبة القروض إلى مجموع الخصوم.،كما وتقيس درجة الرفع المالي مدى تعرض
المؤسسة .إلى المخاطر المالية.،وهي كذلك تعكس .درجة التغير في عائد السهم الواحد من أرباح التشغيل الناتجة عن

التغير في نسبة أرباح التشغيل قبل الفوائد لذا فهو يعتمد على االقتراض لتمويل عمليات المؤسسة بهدف تحقيق عائد

يترتب .عليه زيادة أرباح المالك .،وتزداد درجة الرفع المالي بازدياد استخدام مصادر التمويل الخارجي ويمكن للرفع المالي
أن يزداد بأدوات مالية غير تقليدية مثل استخدام الخيارات المالية والعقود اآلجلة( .السايح.)2014 ،
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وهناك من يعتبر الرفع المالي أو الرافعة المالية من المصطلحات التي ابتدعتها الذهنية المؤسساتية لتأطير
ال من أن نقول استدانة أو مديونية وهو مصطلح
األشياء غير المحببة أو السلبية وإعطائها إطار ذو مظهر جميل ،.فبد ً

يوحي بالمخاطرة والضعف نقول رافعة مالية وهو مصطلح يوحي بالثقة والقوة والقيمة (قصبة.)2010 ،

كما أضاف العامري ( ) 2013أن فكرة الرفع المالي تقوم على مبدأ تحسين الربحية عن طريق االقتراض بكلفة

ثابتة منخفضة نسبياً واستغالل األموال المقترضة في تمويل عمليات المؤسسة لتحقيق عائد أفضل من تكلفة االقتراض،
بافتراض أن لدى المؤسسة قدرة على تحقيق ذلك ويعود السبب في انخفاض تكلفة االقتراض كونه أقل خط ًار من وجهة

نظر المقرض .من المشاركة بسبب ثبات الدخل باإلضافة إلى حق األولوية في القيمة التصفوية لموجودات المؤسسة.

والرفع المالي يحدث عندما تقوم مؤسسة ما بتمويل نشاطها من خالل ديون تحمل الفائدة .وتكم أهمية تحليل

الرفع المالي إلى تأكد األرباح التي سوف يتم توزيعها بين كال من التكاليف المالية أي الفائدة للمقرضين والضرائب على
األرباح أي لفائدة الدولة ،واألرباح الصافية أي أرباح المساهمين (غربي.)2014 ،
ثانياً :الربحية

إن للربحية مفهوما واسعا وله عدة مجاالت ،وان قياسها يعتبر مسالة دقيقه وال يكون ذا داللة إال إذا نسب إلى

فترة مرجعيه معينه ،وهذا المفهوم يطبق على كل عمل اقتصادي تستعمل فيه اإلمكانيات المادية والبشرية والمالية ويعبر

عنها بالعالقة بين النتيجة واإلمكانيات المستعملة أي بما يعرف بمقياس اإلنتاجية .كذلك للربحية مفهوما تشغيليا بمعنى

أن الربحية تتحقق عندما تكون اإليرادات المحققة أكبر من النفقات أو التكاليف المستنفدة (مصيطفي ومراد.)2013 ،

وبذلك فإن الربحية هي التجسيد الفعلي للنتائج المحققة من طرف البنوك .والتي تهم جهات متعددة وفئات

مختلفة (أمالك المساهمين ،المقرضين ،الموردون ،العمال ،وغيرهم) وهذا ما جعل مفهومها أكثر نسبية يتحدد ويرتبط
باألهداف التي تسعى إلى تحقيقها كل جهة من هذه الجهات (مطر.)2016 ،

كما يرى العديد من الباحثين والمحللين الماليين أن الربحية تعتبر الهدف األساسي لبقاء الشركات واستمرارها،

وهي غاية تتطلع اليها إدارات المؤسسات والشركات ،وهدف يتطلع إليه المستثمرون والمالك ،وهذه الغايات واألهداف
تتحقق من خالل ق اررين مهمين ال غنى عنهما وهمأ :فرار االستثمار ،وقرار التمويل ،فقرار التمويل هو ذلك القرار الذي

يتعلق بكيفية اختيار المصادر التي يتم الحصول منها على األموال التي تحتاجها المؤسسة لتمويل االستثمار في
موجوداتها ،بطريقة تمكن أصحاب المؤسسة من الحصول على عائد أكبر ،وذلك من خالل االستفادة من ميزة التوسع في

االقتراض الثابت ،شريطة عدم تعرضهم لألخطار التي يمكن أن تنتج عن المبالغة في عملية االقتراض (السبيعي،
.)2012
مفهوم الربحية:

تعرف الربحية بمقدار العالقة بين األرباح التي تجنيها المؤسسة واالستثمارات المساهمة في تحقيق هذه األرباح،

والربحية تعتبر هدفاً أساسياً استراتيجياً للمؤسسة ومؤش اًر للحكم على كفاءتها على مستوى المؤسسة أو وحدات أعمالها.
وتقاس الربحية من خالل ال عالقة بين األرباح والمبيعات أو من خالل العالقة بين األرباح واالستثمارات المساهمة في

تحقيقها ،والمقصود هنا باالستثمارات قيمة الموجودات أو حقوق الملكية (أبو زعيتر.)2006 ،

بينما عرف الرشدان ( )2009الربحية بانها عبارة عن مصطلح يقصد به أن الربحية تتحقق عندما تكون النتائج.

االقتصادية المحققة للمؤسسة أكبر من العناصر المستخدمة ،إضافة إلى أن الربحية هي التجسيد الفعلي للنتائج المحققة
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من طرف البنك والتي تهم أطراف متعدد منن أبرزهم (أمالك المساهمين ،والمقرضين ،والموردين ،والعمال وغيرهم) .وهذا
ما جعلها مفهومها يتحدد ويتعلق باألهداف التي تسعى إلى تحقيقها تلك األطراف.

كما عرفه كال من كوكي وبن سعيد ( )Kouki & Ben Said. 2012بانها" أداة هامة لقياس كفاءة اإلدارة في

استخدام الموارد الموجودة بحوزتها بكفاية ، .وتدل نسب الربحية التي لها قيمة أعلى مقارنة بالفترات السابقة ،.أن الشركة

تحقق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في األرباح ،.بالتركيز على العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية.

وأضاف المحجان ( ) 2012إن الربحية هي الهدف األساسي لجميع البنوك للبقاء واالستم اررية ،ويتحقق هذا

الهدف من خالل ق اررين مهمين:

أوالً :قرار االستثمار ال ذي يقوم على استخدام فائض األموال المتاحة للبنك في فرص استثمارية تحقق عائدا أعلى من
التكلفة المرجحة لتلك األموال .وتعتمد البنوك التجارية في تمويل استثماراتها عادة من مصدرين رئيسيين أي أما عن

طريق التمويل الخارجي من خالل االقتراض من بنوك أخرى أو من غيرها من مؤسسات التمويل في أسواق المال

األجنبي ،وأما عن طريق التمويل الداخلي من خالل المالك سواء عن طريق إصدار األسهم ،أو باستخدام االحتياطيات
االختيارية واألرباح المحتجزة .هذا ويتوقف اختيار أياً من هذين المصدرين الخارجي .والداخلي عادة على عدة عوامل
أهمها تكلفة التمويل ،وكذلك مالئمة مصدر التمويل ،ثم عنصر المخاطرة.

ثاني ًا :قرار التمويل وهو القرار المتعلق بكيفية اختيار المصادر التي سيتم الحصول منها على األموال الالزمة للبنك
لتمويل االستثمار في موجوداتها بشكل يمكن إدارة البنك من الحصول على أكبر عائد ممكن ،وذلك من خالل االستفادة

من االقتراض الثابت الكلفة ،ولكن دون تعرضها لألخطار التي يمكن أن تنتج عن المبالغة في االقتراض.
معايير قياس الربحية:
 -1العائد على الموجودات:

ويستند هذا المعيار في قياس الربحية بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه .إذ يعرف العائد

على الم وجودات بأنها قدرة االستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه ،أو هي قدرة المنظمة على تحقيق
األرباح نتيجة االستخدام موجوداتها في نشاطها األساسي وبشكل أبسط هي عبارة عن نسبة ربح العمليات إلى موجودات

المنظمة (شهاب الدين.)2016 ،
 -2العائد على حقوق الملكية:

ويق صد به مقدار العائد الذي يحصل عليه المالك نتيجة الستثمار أموالهم لدى المنظمة وتحمله للمخاطر ،وهو

يستند إلى مفهوم الربح الشامل .ويعكس العائد على حقوق .الملكية كفاءة إدارة المنظمة في إدارة جانبي الميزانية أو

المهارة .في استخدام الموجودات (كفاءة التشغيل) وكذلك المهارة في تركيب الجانب األيسر( .الكفاءة المالية) لتحقيق
أفضل عائد ممكن ألصحاب المشروع.)Gill & Mathur. 2011(.

وحسب تعليمات البنك المركزي األردني فإن هناك نسب تقيم عن طريقها ربحية البنوك في الجهاز البنكي

األردني ،وهذه النسب كاآلتي (الشنطي- :)2010 ،

أ .العائد على حقوق الملكية :إذ يقصد بالعائد صافي الربح بعد الضريبة ،أما حقوق الملكية فتشمل جميع مكونات
رأس المال.

ب .العائد على الموجودات :إذ يقصد بالموجودات جميع أصول البنك
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ج .العائد على األصول  :هو النسبة المالية التي تظهر وتوضح نسبة الربح الذي تحققه الشركة من جميع مواردها المالية
أي مقدار الربح الناتج من استثمار دينا ار واحد في األصول .وبعرف أيضا بأنه صافي الدخل مقسوما على إجمالي

األصول ل-صافي الدخل مشتق من قائمة الدخل للمؤسسة بعد الضرائب ،وتتم قراءة األصول من قائمة المركز

المالي وتشمل (النقد والذمم المدينة ،والمخزون ،واألصول الملموسة ،والغير ملموسه).؛ فالعائد على األصول مقياس
هام لإلدارة األفضل ،ويقيس مقدار فعالية المؤسسة في تحقيق األرباح من خالل االستثمار في األصول المتوفرة

لديها ،إذ ويحرص المستثمرون على االنتباه والتركيز إلى هذا المعدل لهذه األسباب ،ويمكن تتبع وقراءة هذه النسبة
بشكل أفضل عند مقارنتها مع نفس النسبة لشركات لديها نفس المستوى من راس المال .وكلما زاد هذا المعدل كلما
كانت الربحية .أكبر ،فهي مؤشر على الربحية الكلية للشركة ذات الرأسمال المتوفر من األسهم والديون الرأسمالية،

ويمكن إطالق عليه بالعائد على االستثمار ، .وتعتمد هذه النسبة بشكل كبير على نوع الصناعة ،وحجم األصول،
ونوعيتها المستخدمة في اإلنتاج ،قد تتفاوت الشركات في ربحية الدينار الواحد المستثمر في أصولها .وترتبط زيادة

هذه الربحية في نوعية األصول.)Al-Farisi & Hendrawan. 2012( .
د .العائد للسهم الواحد

ويرى القاضي ( ) 2016أن تحليل الربحية يهدف إلى تحديد الموقف الربحي للبنك بصفة كلية مع إمكانية

التخطيط المستقبلي لها ويمكن تطبيق هذا التحليل على كافة البنوك بصرف النظر عن طبيعة نشاطها االقتصادية

وشكلها القانوني ،وهذا التحليل يفيد بالدرجة األولى الجهاز المالي واإلداري للبنك فهو يعمل بمثابة الضوء الكاشف الذي
يعكس فعالية األداء مما يتيح فرصة إجراء مقارنة بين فترات معينة االكتشاف معدالت النمو أو التراجع ومعرفة الموقف

للبنك ،إضافة إلى هذا يفيد الجهات المتعاملة معها من (مقرضين ،موردين) ،.كما انه يهدف إلى التأكد من مدى قدرة
ا لبنك على تخفيض التكلفة التمويلية إلى أدنى حد ممكن ،وتعظيم قيمة الربح القابل للتوزيع ،وتغطية الوظائف
االقتصادية لألرباح ،ورفع سعر األسهم المتداولة في السوق و تعظيم قيمة البنك.

أما من وجهة نظر الباحثين فإنهم يروا أن مقاييس الربحية هي المرجعية التي يتم استخدامها لتقييم أداء

المؤسسات المالية .والربحية هي مصطلح ذو أهمية كبيرة بالنسبة لألطراف المشاركة في المؤسسة على حد سواء ،حيث
يهتم المالك بأن تصبح قيمة األسهم أكثر .ارتفاع ًا .بما يعود عليه بالمنفعة ويهتم الدائن بمعرفة كيفية استعمال المؤسسة

لمصادر الربحية لتستطيع في المستقبل .دفع الفوائد وأصل القرض ،وتهتم اإلدارة المالية بالمؤسسة بإدارة األصول

وتحقيق األهداف لكل من الدائن والمالك ،وتعطي هذه النسب اإلدارة القدرة على اتخاذ الق اررات المناسبة بشأن .كيفية

أنفاق المزيد من األموال على االستثمارات الناجحة ،فنسب الربحية تستخدم لتقييم .قدرة الشركة على توليد األرباح .من
أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات والتكاليف التي تتكبدها .خالل فترة زمنية محددة.
وقد أشارت العديد من الدراسات أن أرباح الشركة ذات قيمة كبيرة للشركة ،لذا فإن الشركات تسعة دوماً للحفاظ
على مستثمريها؛ فالمستثمر يفضل أن تكون أرباح الشركة مستقرة ،ويسعى المستثمرون كذلك ويدفعون في النهاية أسعا اًر

عالية ألسهم الشركة ،التي تكون أرباحها اقل تقلباً ،وانخفاض التقلب في أرباح الشركة يعني عدم تأكد أقل حول اتجاه
األرباح ،وبما يعزز االنطباع بانخفاض المخاطر ،ويمكن استخدام إدارة األرباح لتخفيض تقلب األرباح وهو األمر الذي

يؤدي عملياً إلى سعر أعلى ألرباح الشركة (الخصاونة.)2010 ،
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الدراسات السابقة ذات الصلة:
أوال :الدراسات باللغة العربية:

دراسة الساي ( .)2014بعنـوان :محاولـة قيـاس أثـر الرفـع المـالي علـى عوائـد األسـهمو دراسـة عينـة مـا الشـركات المدرجـة فـي
سوق دبي المالي خالل الفترة .2012-2010

هدفت هذه الدراسة في شقها النظري إلى التعرف على المفاهيم األساسية للرفع المالي ومدى تأثيره على هذه الدراسة

مع محاولة إعطاء الصورة المثالية لهيكل .عائد السهم وصوالً إلى المخاطر المالية التي لها عالقة برأس المال ،حيث اعتمدت

الدراسة على عدد من الفرضيات .الختبار العالقة بين الرفع المالي مقاس بنسبة المديونية (نسبة الدين إلى مجموع األصول،
ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) وربحية السهم الواحد والمخاطر الكلية). (Betaمن جهة والمخاطر النظامية) (DRمن جهة

أخرى بالتطبيق على عينة متكونة من )31( .شركة من الشركات العامة المساهمة في سوق دبي لألوراق المالية للفترة من
 2012-2010وتم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط إلجراء اختبار فرضيات الدراسة ،حيث أشارت نتائج البحث

إلى .أن نسبة الرفع المالي .ذات داللة معنوية وفسرت ) (%0.76من التغيرات التي تحصل في المخاطر النظامية وفسرت
) (%0.55من التغيرات التي تحصل في المخاطر الكلية للشركات ،كما.وأشارت نتائج البحث إلى أن الرفع المالي مقاس

بنسبة المديونية (نسبة الدين إلى مجموع .األصول ،ونسبة حقوق .الملكية إلى الدين) لها تأثير في عائد السهم من األرباح
المحققة حيث فسرت) (%30.7وهي عالقة قوية وموجبة.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات من أبرزها :على إدارة الشركات عند اتخاذ ق اررات الهيكل المالي أن تعمل

على التوازن ما بين الرفع المالي وأثر ذلك على عائد السهم وكذلك على المخاطر التي تتعرض لها الشركة بسب هيكلها
المالي.

واستفادت الدراسة من دراسة السايح ( )2014إلى أن الرفع المالي مقاس بنسبة المديونية (نسبة الدين إلى مجموع

األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) لها تأثير في عائد السهم من األرباح المحققة للشركة.

دراسة النجار ( .)2013بعنوان :ومـدى تـأثير الرفـع المـالي علـى األداء المـالي للشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي
بورصة فلسطيا-دراسة اختباريةو.

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر الرفع المالي على األداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين وذلك وفقاً
لمقاييس األداء المحاسبية التقليدية العائد على األصول ( (ROAوالعائد على حقوق الملكية والعائد على المبيعات ((ROS

ونمو المبيعات والقيمة السوقية للشركة التي تم احتسابها بالرفع المالي .تمثل مجتمع الدراسة بالشركات المساهمة وفق ًا

لنموذج ( ) Tobin’s qومعرفة أيهما أكثر تأث ار العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،حيث تم اختيار عينة مكونة من
عشرين شركة بعد تحقيقها لشروط معينة خالل فترة الدراسة ( )2011-2004تم استخدام نماذج االنحدارات لتحليل
البيانات واختبار الفرضيات على أساس التباطؤ الزمني .توصلت الدراسة الى وجود أثر سلبي للرفع المالي على مقاييس

األداء المحاسبية :العائد على األصول ( (ROAالعائد على حقوق الملكية ( )ROEالعائد على المبيعات ( )ROSمعدل
سلبياً للرفع المالي على القيمة السوقية نمو المبيعات وأن هذا األثر يمتد لعدة سنوات الحقة .وأن هناك أث اًر للشركة حسب

نموذج ( )Tobin’s qويمتد هذا االثر لعدة سنوات الحقة .وبناء على ذلك توصي الدراسة بأن تقوم إدارات الشركات
المساهمة العامة الفلسطينية بدراسة وتقييم مالي للهيكل التمويلي بهدف الوصول الى أفضل نسبة مثلى للرفع المالي
ضمن الهيكل التمويلي وذلك لضمان التأثير اإليجابي للرفع المالي على األداء المالي والقيمة السوقية لهذه الشركات.
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وأستفادت االدراسة من دراسة (النجار )2013 ،إلى اقرار قوانين اقتصادية تتيح المجال للشركات المساهمة العامة في

فلسطين إلى استخدام قرض السندات وأدوات مالية أخرى تتيح المجال لبدائل متعددة أمام هذه الشركات أثناء استخدام الرفع المالي
في التمويل.
دراسة الحمدوني ،والصبيحي ( .)2012بعنوان :العالقة بيا الرفع المالي وعوائد األسهمو دراسة عينة ما الشركات األردنية
المساهمة ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المفاهيم األساسية للرفع المالي ،ومدى تأثيره على عائد األسهم وهيكل رأس

المال وصوالً ا لهيكل األمثل لرأس المال ،واعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات الختبار العالقة بين الرفع المالي
بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) من جهة والمخاطرة النظامية من جهة أخرى،
وربحية السهم الواحد من جهة أخرى ،وتكونت عينة الدراسة من الشركات المساهمة األردنية المدرجة في سوق عمان

للفترة من  . 2009-2005وتم استخدام األسلوب الخطي البسيط إلجراء اختبار فرضيات الدراسة عن طريق قياس
العالقة بين الرفع المالي من جهة وكل من المخاطر النظامية مقاسة بمعامل بيتا والمخاطرة الكلية مقاساً باالنحراف

المعياري ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أبرزها :أن للرفع المالي أثر إيجابي على ربحية الشركات إذا
استطاعت إدارة الشركة تحقيق معدل عائد على الملكية وحصة السهم العادي من األرباح ،كما أشارت النتائج أن الدراسة

تميز مفاهيم الرفع المالي اإليجابي والرفع المال ي السلبي ويظهر أثر كل منهما على كل من العائد وعلى الملكية ،وحصة
السهم من األرباح .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة دراسة العالقة بين الرفع المالي وعوائد

األسهم مقاسة بنسب المديونية األخرى مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية أو نسب أخرى.

واستفادت الدراسة من دراسة الحمدوني ،والصبيحي ( )2012إلى أن للرفع المالي األثر اإليجابي على ربحية

الشركات إذ استطاعت الشركة تحقيق معدل عائد على االستثمارات التي يتم تمويلها بأموال الديون أعلى من معدل تكلفة
الدين.

دراسة نصيرات ( .)2012بعنوان :أثر الرفع المالي وال ربحية وسياسة توزيع األرباح على القيمة السوقية للشركةو دراسة تطبيقية
على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة ما بين الرفع المالي والربحية ،وسياسة توزيع األرباح من جهة والقيمة

السوقية والمستقبلية بالنسبة للشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان من جهة اخرى ،للفترة الواقعة ما بين

 ، 2010-2004وتمثلت عينة الدراسة بالشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان وعددها ( )77شركة وبعد استبعاد
بعض الشركات التي لم تخضع لشروط الدراسة أصبح حجم العينة ( )42شركة ،وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل
المقطعي الختبار اثر العوامل السابقة على احتمالية النمو المستقبلي للشركات قيد الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن

العوامل تؤثر وبشكل متفاوت على القيمة السوقية واحتمالية النمو المستقبلي ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي

بين التمويل بالدين وقيمة الشركة ،ويعزى إلى عدم قدرة الشركات على اإليفاء بالتزاماتها المالية.

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمها أنه يتوجب على الشركات قيد الدراسة االتجاه نحو التمويل عن طريق

استخدام مصادر التمويل الداخلي ،وعدم االعتماد على القروض بشكل كبير في عمليات التمويل لديها.

واستفادت الدراسة من دراسة نصيرات ) 2012( ،إلى وجود أثر سلبي بين التمويل بالدين وقيمة الشركة ،ويعود
السبب في ذلك إلى عدم قدرة الشركات على االيفاء بالتزاماتها المالية.
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دراســة الســبيعي ( .)2012بعن ـوان :العالقــة بــيا الرفــع المــالي والعائــد علــى االســتثمار فــي الشــركات المســاهمة العامــة
الكويتيةو.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم العالقة بين عناصر الهيكل المالي ممثالً بنسبة الرفع المالي من جهة والعائد على

االستثمار من جهة أخرى ،وذلك على مستوى كل قطاع من القطاعات الرئيسية الثالث (المالي ،والصناعي والخدمي).

ولتحقيق هدف ا لدراسة واختبار الفرضيات فإن الباحث تعامل مع نوعين من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات
األولية ،وتم تحليل بيانات لعينة عددها ( )54شركة من الشركات المساهمة العامة الكويتية المدرجة في سوق الكويت
لألوراق المالية وذلك على مدار الفترة الزمنية  .2011-2009وتمت االستعانة بالحزمة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية ) (SPSSفي تحليل البيانات التي تم جمعها من خالل البيانات الواردة في القوائم المالية للشركات التي مثلت
عينة الدراسة ،أذ تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وتم اختبار تحليل االنحدار البسيط واختبار التباين

( ) ANOVAواختبار شافيه .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين نسبة الرفع المالي
ونسبة العائد على االستثمار في الشركات المساهمة الكويتية ،وأن هذه العالقة موجبة .وعلى ضوء النتائج أوصت

الدراسة بأن تراعي اإلدارة في الشركات المساهمة ال كويتية لدى اتخاذها ق ارراتها التمويلية بين اختيار التركيبة المثلى لهيكل
رأس المال الذي يجعل التكلفة المرجحة لألموال عند الحد األدنى.
واستفادت الدراسة من دراسة السبيعي )2012( ،إلى مراعاة الشركات الموازنة لدى اتخاذ ق ارراتها التمويلية ،وذلك

ألن هناك أثر ايجابي بين نسبة الرفع المالي ونسبة العائد على االستثمار في الشركات المساهمة.

دراسة البركات ( .)2011بعنوان:و أثر الرفع المالي والتشغيلي على العائد والمخاطرة في الشركات الصناعية األردنيةو.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر الرفع المالي والتشغيلي على العائد والمتمثل بالعائد على األصول والعائد على

الملكية وحصة السهم من األرباح وكذلك معرفة أثر الرفع المالي والتشغيلي على المخاطرة والمتمثلة بالمخاطر النظامية .وقد تم

اختيار القطاع الصناعي للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في االقتصاد األردني ،وتمثلت عينة الدراسة من الشركات الصناعية
عمان للفترة  .2011-2000استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل
المدرجة في بورصة ّ
البيانات وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات وتوصيات .والختبار الفرضيات تم استخدام االنحدار البسيط ،ولوصف متغيرات الدراسة
استخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة مثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء والتفلطح .أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي واختبار الفرضيات إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للرفع المالي على العائد المتمثل بـ ( )ROA, ROE, EPSوعدم

وجود أثر ذو داللة إحصائية للرفع المالي على المخاطر النظامية .ومن نتائج الدراسة أيضاً عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية

للرفع التشغيلي على العائد المتمثل ب ( )ROA, ROE, EPSوالمخاطر النظامية .وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات منها أن
تقوم الشركات الصناعية باستغالل الفرص االستثمارية من خالل الحصول على القروض طويلة األجل التي تمنح من القطاع
المالي لتحصل على الهدف األساسي من استخدام الرفع المالي والتشغيلي.

وأستفادت الدراسة من دراسة البركات ( )2011إلى أن الرفع المالي له أهمية في حصول الشركات على فرصة
استثمارية من خالل الحصول على القروض طويلة األجل ،ألنها تحميها من الوقوع في المخاطر.
دراســة ناصــر الــديا ( .)2011بعنـوان :وأثــر كــل مــا الـرافعتيا التشــغيلية والماليــة علــى ربجيــة الســهم العــادي للشــركات
المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمانو.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر كل من الرافعتين التشغيلية والمالية على ربجية السهم العادي للشركات

المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على البيانات المالية المنشورة
248

2021

لعينة من الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة من  ،2009-2005وقد توزعت
عينة الدراسة على القطاعات االقتصادية الثالثة فشملت ( )5بنوك و( )27شركة صناعية و( )18شركة خدمية واستخدم
الباحث العديد من األساليب اإلحصائية الوصفية المناسبة إلختبار فرضيات الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة إلى عدم

وجود تأثير ذو داللة احصائية ألي من الرافعتين التشغيلية والمالية على ربحية السهم العادي للبنوك األردنية .وخرجت

الدراسة أيضاً بأهم التوصيات ومنها ضروة الموازنة بين تكلفة الحصول على األموال المقترضة والعائد على األصول
التي تمول عن طريق تلك القروض ،وتدريب العاملين في اإلدارات المالية للشركات ممكن يوكل إليهم اتخاذ ق اررات

التمويل واالستثمار على إدارة األصول.

وأستفادت الدراسة من دراسة ناصر الدين ( ) 2011إلى تشجيع الشركات الشركات على ترشيد االنفاق في
الموجودات الثابتة ،وبما يحقق تكاليف متوازنة وفقاً لمجال األنشطة التي تعمل بها.

ثانياً :دراسات باللغة اإلنجليزية
Jameel, H. A. (2013). The Effect of Financial Leverage on the performance of firms listed
at Palestinian Security Exchange: An Empirical Study.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير الرافعة المالية على أداء الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية
الفلسطينية وفقا لمقاييس األداء المحاسبي " الربحية" وهي العائد على حقوق الملكية ،والعائد على األصول ،وعائد

المبيعات ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة من ناحية أخرى ،فإن الدراسة جاءت لمحاولة معرفة أي واحد منهم هو
أكثر تأث ار بالنفوذ المالي .وتكونت عينة الدراسة من ( )20شركة مدرجة على أمن البورصة الفلسطينية خالل الفترة

 . 2011-2004واستخدم البحث اإلنحدار المتعدد من أجل تحليل واختبار الفرضية .وكشفت الدراسة أن النفوذ المالي

لديه وتأثير سلبي على مقاييس األداء المحاسبية ،والقيمة السوقية للشركات .وتوصي الدراسة بأن تقوم إدارة الشركات
الفلسطينية بدراسة ما لية وتقييم الهيكل المالي من أجل الوصول إلى أفضل نسبة مثلى للرافعة المالية لضمان التأثير

اإليجابي للرافعة المالية على األداء المالي والسوق وقيمة هذه الشركات ،وسن قوانين اقتصادية تسمح للشركات

الفلسطينية باستخدامها وسندات القروض واألدوات المالية األخرى التي تسمح بدائل متعددة لهذه الشركات مع استخدام
النفوذ في التمويل.

وأستفادت الدراسة من دراسة ) Jameel (2013إلى دراسة وتقييم الهيكل المالي من أجل الوصول إلى أفضل

نسبة مثلى للرافعة المالية لضمان التأثير اإليجابي للرافعة المالية على األداء المالي والسوق وقيمة الشركات التنافسي
مستقبالً.
Akhtar, et al. (2012) Relationship between Financial Leverage and Financial Performance:
Evidence from Fuel & Energy Sector of Pakistan.
هدفت هذه الدراسة لقياس أثر الرفع المالي على األداء المالي للشركات بالتطبيق على قطاع شركات البترول
والطاقة فقد قامت هذه الدراسة بفحص فرضية مفادها أن الشركات ذات معدالت الربحية العالية تسعى لزيادة الرفع

المالي ،وقد قامت الدراسة بفحص أثر الرفع المالي على مؤشرات العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكية ،وعدد
مرات تغطية الفوائد والديون ،ونسبة توزيعات األرباح إلى حقوق الملكية ،وصافي الربح التشغيلي ،والنمو في المبيعات،
والعائد على السهم ،وتكونت عينة البحث من  63شركة مساهمة عامة من الشركات المدرجة في سوق باكستان المالي
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في الفترة ما بين  .2010-2005واستخدمت الدراسة االنحدار المتعدد الختبار الفرضيات .وقد أظهرت النتائج أن الرفع
المالي يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركات ومن ثم زيادة فرص نموها داخل القطاع الذي تعمل بداخله.

وأستفادت الدراسة من الدراسة السابقة في أنها قامت بفحص أثر الرفع المالي على مؤشرات العائد على

األصول ،والعائد على حقوق الملكية ،وعدد مرات تغطية الفوائد والديون ،ونسبة توزيعات األرباح إلى حقوق الملكية على

األداء المالي للشركات.
Hashemi and Zadeh (2012). The Impact Of Financial Leverage Operating Cash Flow And
Size Of Company On The Dividend Policy -Case Study Of Iran- Interdisciplinary.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر الرفع المالي على سياسة توزيع األرباح ،حيث أجريت الدراسة على عينة

قوامها ( )74شركة مساهمة عامة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق طهران لألوراق المالية في الفترة

الواقعة بين  .2010- 2003وقد استخدمت الدراسة أسلوب االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة ،وقد أظهرت
نتائج هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسية بين الرفع المالي وسياسة توزيع األرباح وبالتالي فان الشركات التي يكون
الرفع المالي لديها مرتفع سوف تقوم بتوزيع أرباح أقل على المساهمين اذا ما قورنت بالشركات ذات الرفع المالي

المنخفض .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها وأوصت الدراسة إلى أن إدارة الشركات يجب أن
تولي اهتماماً بجوانب التمويل والموازنة بينها.

وأستفادت الدراسة من دراسة ) Hashemi and Zadeh (2012إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين الرفع

المالي وسياسة توزيع األرباح وبالتالي فان الشركات التي يكون الرفع المالي لديها مرتفع سوف تقوم بتوزيع أرباح أقل
على المساهمين اذا ما قورنت بالشركات ذات الرفع المالي المنخفض.

 The Impact Of Financial Leverage To Profitability Study Of Nonو(Singapurwoko, )2011.وFinancial Companies Listed In Indonesia Stock Exchange
هدفت هذه الدراسة إلى كشف عن العالقة بين الرفع المالي والربحية للشركات غير المالية المدرجة في
اندونيسيا .واستخدمت الدراسة عدة متغيرات لكشف هذه العالقة مثل حجم الشركة ،والقطاع الذي تعمل به الشركة
باإلضافة للخصائص االقتصادية داخ ل الشركة ،حيث يقيس متغير حجم الشركة قدرة الشركة على تحقيق األرباح في
حين أن متغير االقتصاد الكلي يعكس أسعار الفائدة المتداولة وارتباطها بدرجة التضخم االقتصادي السائدة ،واستخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التجريبي ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الديون أثرت إيجابا على ربحية

الشركات وأن الشركات التي لديها قدرة على تحقيق عوائد عالية تتوجه الستخدام الديون ضمن الهيكل التمويلي ألصولها،

وتختلف العالقة بين الرفع المالي مع اختالف القطاع االقتصادي الذي تعمل به الشركة .وأوصت الدراسة بضرورة

الموازنة لدى اتخاذ ق ارراتها التمويلية ،وذلك ألن هناك أثر إيجابي بين نسبة الرفع المالي ونسبة تحقيق األرباح في
الشركات المساهمة.

واستفادت الدراسة من دراسة )2011( Singapurwokoإلى أن الديون لها إثر إيجابي على ربحية الشركات

وأن الشركات التي لديها قدرة على تحقيق عوائد عالية تتوجه الستخدام الديون ضمن الهيكل التمويلي ألصولها.
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Aasia Asif, Waqas Rasool, & Yasir Kamal (2011).The Effect of Financial Structure,
Financial Leverage and Profitability on Industrial Companies Shares Value: Applied Study
on a Sample of Saudi Industrial Companies.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الهيكل المالي والرافعة المالية والربحية على الشركات الصناعية قيمة

ال استراتيجياً طويل األجل يساعد
األسهم :دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية السعودية .باعتبارها تحلي ً
المحلل المالي في توقع قيمة الشركة المستقبلية على ضوء المتغيرات (العائد على حقوق الملكية ،والعائد على األصول).

وتم اختيار عينة من الشركات الصناعية السعودية المدرجة في سوق األسهم السعودية والبالغة ( )46شركة .واستخدمت

الدراسة الكتيبات الصادرة عن السعودية سوق رأس المال لمدة أربع سنوات خالل الفترة من  .2012 - 2009وأظهرت

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة مباشرة ذات داللة إحصائية بين اثنين المتغيرات المستقلة :العائد على حقوق الملكية،
والعائد على األصول وهيكل رأس المال والمتغير التابع المتمثل في سعر سوق األوراق المالية .وأن هناك عالقة ذات

داللة إحصائية بين الرفع المالي وقيمة الشركة .وأوصت الدراسة إلى أن إدارة الشركات يجب أن تولي اهتماماً لجوانب
التمويل الممثلة بالتمايز بين مصادر التمويل المختلفة ،وعلى وجه الخصوص وصناديق الدين االستثماري في دوران
يتجاوز التكلفة الرأسمالية ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة وتحسين الربحية ،والتي لها تأثير إيجابي في زيادة قيمة الشركة.
وأستفادت الدراسة من دراسة ) Aasia Asif, et al (2011في أنها سوف تمكن إدارات الشركات من فهم أفضل ألثر

الربحية ،والتي سوف تؤدي إلى زيادة وتحسين قيم الشركة من أجل وزيادة المساهمين.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الرفع المالي والربحية ،فقد تباينت الدراسات في

أهدافها ،فمنها ما هدف للتعرف على العالقة بين الرفع المالي والعائد على االستثمار في الشركات كدراسة السبيعي

( ،)2012ومنها ما هدف للتعرف أثر الرفع المالي والربحية وسياسة توزيع األرباح على القيمة السوقية للشركة مثل
دراسة نصيرات ( )2012ودراسة ( ،)Hashemi and Zadeh. 2012ومنها هدف لدراسة العالقة بين العالقة بين الرفع

المالي وعوائد األسهم .مثل دراسة الحمدوني ،والصبيحي ( ،)2012وأخرى هدفت للتعرف مدى تأثير الرفع المالي على
األداء المالي للشركات مثل دراسة النجار ( ،)2013وبعضها هدف للتعرف على محاولة قياس أثر الرفع المالي على
عوائد األسهم مثل دراسة السايح ( ،)2014وأخرى للتعرف على تأثير الرافعة المالية على أداء الشركات المدرجة في

سوق األوراق المالية مثل دراسة ( ،)Jameel. 2013وبعضها هدف للتعرف على قياس أثر الرفع المالي على األداء
المالي للشركات مثل دراسة ( ،)Akhtar, et al. 2012ودراسة (.)Singapurwoko. 2011

تفاوتت الدراسات في تناول عيناتها فمنها خص الشركات غير المالية ،ومنها ما تناول الشركات الصناعية،

ومنها تناول الشركات المساهمة المدرجة في األسواق المالية ،ومنها ما خص قطاع معين من الشركات ،أما الدراسة
الحالية فقد اختلف في إنها تناولت البنوك التجارية العاملة في األردن.

أما ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فإنها تناولت أثر الرفع المالي على الربحية في البنوك التجارية

األردنية والتي تعد من الدراسات الرائدة في تصميمها الحالي (حسب علم الباحثان) ،إذ لم يحصل الباحثان على أي
دراسة عربية أو أجنبية تجمع بين متغيري الدراسة معاً.

كما أفادت الدراسة من الدراسات السابقة بما احتوته من أطر نظرية تخص متغيري الدراسة مما ساعد في تفسير

النت ائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة من حيث مدى اتفاقها أو اختالفها معها.
251

2021

منهج الدراسة

بهدف اختبار أثر الرفع المالي على ربحية البنوك التجارية األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي :المنهج الوصفي ( )Descriptive approachفي عرض البيانات وإعداد الجداول الالزمة
لذلك ،والمنهج التحليلي ( )Analytical approachوذلك لتحليل البيانات الفعلية للبنوك المشمولة في عينة الدراسة

االختبارية ( ،)Empiricalوتم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد الختبار الفرضيات ،وذلك باستخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها ( )13بنكاً

).)https//:www.ase.com.jo

وقد تكونت عينة الدراسة من جميع البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان ،بشرط أن يكون البنك مدرجاً في
بورصة عمان وأن تتوفر عنه البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة ،وأن يكون قد زاول نشاطه على طول فترة الدراسة

( )2016-2012دون انقطاع ،والجدول التالي يبين هذه البنوك.

جدول رقم ( :)1البنوك التجارية عينة الدراسة
اسم البنك

الرمز الحرفي

البنك األردني الكويتي

JOKB

البنك التجاري األردني

JCBK

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

THBK

بنك االستثمار العربي األردني

AJIB

بنك االتحاد

UBSI

بنك المؤسسة العربية المصرفية/األردن

ABCO

البنك االستثماري

INVB

بنك المال األردني

EXFB

بنك سوسيته جنرال-األردن

SGBJ

بنك القاهرة عمان

CABK

بنك األردن

BOJX

البنك األهلي األردني

AHLI

البنك العربي

ARBK

مصادر جمع البيانات:

لغايات تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،تم االعتماد في هذه الدراسة على المصادر األولية والثانوية لجمع

البيانات المناسبة وهي:

المصـــادر األوليـــة :تــم جمــع البيانــات المتعلقــة بمتغي ـرات الد ارســة الخاصــة بــالبنوك التجاريــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان
لألوراق المالية من التقارير والقوائم الماليـة للسـنوات ( )2016-2012والمنشـورة علـى موقـع بورصـة عمـان لـألوراق الماليـة

).(https//:www.ase.com.jo
المصـــادر الثانويـــة :تتمث ــل ف ــي الكت ــب العربي ــة واإلنجليزي ــة والمق ــاالت واألبح ــاث المنش ــورة ،ورس ــائل الماجس ــتير وال ــدكتوراه المتعلق ــة
بموضوع الدراسة والنشرات اليومية لسوق عمان المالي والمحفوظة في مكتبة السوق ،وذلك إلثراء الجانب النظري لهذه الدراسة.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة ومعرفة أثر الرفع المالي على ربحية الشركات التجارية األردنية قام الباحثان باستخدام

األساليب اإلحصائية التالية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :لوصف متغيرات الدراسة خالل الفترة ( )2016-2012في البنوكالتجارية األردنية.

 معامل ارتباط بيرسون :لمعرفة عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة. تحليل االنحدار المتعدد :الختبار فرضيات الدراسة ومعرفة أثر المتغيرات التابعة على المستقلة.التحليل الوصفي

هدف هذا التحليل إلى وصف متغيرات الدراسة من حيث أعلى قيمة وأقل قيمة والمتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية على طول فترة الدراسة ( ،)2016-2012وفيما يلي تلك النتائج:
أ .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة حسب السنة:

جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة حسب السنة

السنة

2012

2013

2014

2015

2016

المتغيرات

أقل قيمة

أعلى قيمة

المتوسة الحسابي

االنحراف المعياري

نسبة الدين إلى مجموع األصول

.780

.898

.849

.030445

نسبة حقوق الملكية إلى الدين

3.553

8.870

6.064

1.372723

العائد على األصول

.24

1.93

1.276

.45482

العائد على حقوق الملكية

1.99

14.63

8.788

3.47100

نسبة الدين إلى مجموع األصول

.821

.895

.855

.024794

نسبة حقوق الملكية إلى الدين

4.608

8.507

6.312

1.283146

العائد على األصول

.30

1.96

1.353

.49021

العائد على حقوق الملكية

2.81

15.44

9.556

3.43373

نسبة الدين إلى مجموع األصول

.818

.897

.859

.021896

نسبة حقوق الملكية إلى الدين

4.529

8.677

6.464

1.105862

العائد على األصول

.84

2.05

1.447

.37180

العائد على حقوق الملكية

6.12

15.26

10.583

2.52453

نسبة الدين إلى مجموع األصول

.817

.907

.863

.025855

نسبة حقوق الملكية إلى الدين

4.493

9.781

6.735

1.452679

العائد على األصول

.05

1.82

1.198

.50086

العائد على حقوق الملكية

1.83

13.38

9.099

3.20294

نسبة الدين إلى مجموع األصول

.824

.898

.860

.025578

نسبة حقوق الملكية إلى الدين

4.751

8.766

6.602

1.333993

العائد على األصول

.22

1.80

1.134

.44224

2.07

12.22

8.092

2.85515

العائد على حقوق الملكية

يالحظ من الجدول ( ) 3أن المتوسطات الحسابية لنسبة الدين إلى مجموع األصول في البنوك التجارية األردنية على الفترة
( )2016-2012تراوحت بين ( )0.863-0.849كان أعالها في العام  2015بينما كان أقلها في العام  ،2012أما بالنسبة لنسبة
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حقوق الملكية إلى الدين فقد تراوحت بين ( )6.735-6.064وكان أعالها في العام  2015في حين كان أقلها في العام ،2012
أما فيما يخص العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية خالل فترة الدراسة فقد تراوحت بين ( )1.447-1.134كان أعالها

في العام  ،2014بينما كان أقلها في العام  ،2016وبالنسبة للعائد على حقوق الملكية فقد تراوحت قيمته ما بين (-8.092

 )10.583كان أعالها في العام  ،2014في حين كان أقلها في العام .2016

س .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة على طول فترة الدراسة
-1المتغيرات المستقلة

الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المستقلة على طول فترة الدراسة
Mean
Std. Deviation
Maximum
Minimum

نسبة الديا إلى مجموع األصول
0.858
.025524
.907
.780

نسبة حقوق الملكية إلى الديا
6.436
1.2945
9.781
3.553

يالحظ من الجدول ( )4أن المتوسط الحسابي لنسبة الدين إلى مجموع األصول في البنوك التجارية األردنية على طول

فترة الدراسة كانت ( ،)0.858وكانت أقل قيمة لها ( )0.78وتعود لبنك سوسيته جنرال – األردن في العام  ،2012وكانت أعلى

قيمة لها ( )0.907وتعود للبنك التجاري األردني في العام  ،2015كما نالحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لنسبة حقوق

الملكية إلى الدين في البنوك التجارية األردنية خالل فترة الدراسة بلغ ( ،)6.436وكانت أقل قيمة لها ( )3.553وتعود لبنك سوستيه

جنرال-األردن في العام  ،2012بينما كانت أعلى قيمة لها ( )9.781في البنك التجاري األردني في العام  2015والجدول ()5

يبين ذلك.

-2المتغيرات التابعة

الجدول ( : )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات التابعة على طول فترة الدراسة
Mean
Std. Deviation
Maximum
Minimum

العائد على حقوق الملكية
9.224
3.1331
15.44
1.83

العائد على األصول
1.282
.45382
2.05
.05

يالحظ من الجدول ( ) 5أن المتوسط الحسابي للعائد على األصول على طول فترة الدراسة للبنوك األردنية التجارية بلغ

( ،)1.282وكانت أقل قيمة له ( )0.05في بنك المال األردني في العام  ،2015بينما بلغت أعلى قيمة له ( )2.05وتعود لبنك
األردن في العام  ،2014أما المتوسط الحسابي للعائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية على طول فترة الدراسة فقد

بلغ ( ،)9.224وكانت أقل قيمة له ( )1.83وتعود لبنك المال األردني في العام  ،2015بينما كانت أعلى قيمة له ( )15.44وتعود
لبنك القاهرة عمان في العام  2013والجدول ( )6يبين ذلك.

معامل ارتبا بيرسون

يوضح الجدول التالي نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون وذلك من أجل معرفة العالقة بين متغيرات الدراسة
الجدول ( :)5اختبار معامل ارتبا بيرسون بيا متغيرات الدراسة

العائد على العائد على حقوق نسبة الديا إلى

العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson Correlation

األصول
1
--**.885
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الملكية
**.885
.000
1

نسبة حقوق

مجموع األصول الملكية إلى الديا
**-.409-
**-.380-
.001
.002
.025
.048

2021
نسبة الديا إلى مجموع

)Sig. (2-tailed
Pearson Correlation

.000
**-.380-

--.048

.706
1

.846
**.954

األصول

)Sig. (2-tailed

.002

.706

---

.000

نسبة حقوق الملكية إلى

Pearson Correlation

الديا

)Sig. (2-tailed

**

-.409-

.025

.001

.846

**

.954

.000

1
---

يالحظ من الجدول ( )6ما يلي:

 وجود عالقة ارتباط موجبة قوية ودالة إحصائي ًا بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين ونسبة الدين إلى مجموع األصولحيث بلغت ( )0.954عند مستوى داللة ( ،)0.000وكذلك بين العائد على حقوق الملكية والعائد على األصول عند
مستوى الداللة (.)0.000

 وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً بين نسبة الدين إلى مجموع األصول والعائد على األصول بلغت ( )-0.380عندمستوى الداللة ( ،)0.002وكذلك بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين حيث بلغت ) (-0.409عند مستوى الداللة
(.)0.001

 وجود عالقة ارتباط موجبة ضعيفة غير دالة إحصائي ًا بين نسبة الدين إلى مجموع األصول والعائد على حقوقالملكية حيث بلغت ( )0.048عند مستوى الداللة ( ،)0.706وكذلك بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين والعائد على
حقوق الملكية حيث بلغت ( )0.025عند مستوى الداللة (.)0.846

اختبار الفرضيات:

اختبار الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α=0.05للرفـع المـالي بأبعـاده (نسـبة

الديا إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الديا) على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائـد علـى
األصول والعائد على حقوق الملكية).

للتحقق من صحة الفرضية قام الباحثان بتطبيق تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regressionللكشف

عن وجود أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على ربحية البنوك

التجارية األردنية بأبعادها (العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية) عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وفيما يلي
عرض النتائج:

الجدول ( :)6ملخص النموذج الختبار االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية
النموذج
1

معامل االرتبا R
.083a

معامل التحديد R2
.007

معامل التحديد المعدل
-.025-

الخطأ المعياري
1.79269

يشير الجدول ( )7أن معامل االرتباط ( )Rبين المتغيرات المستقلة والتابعة ضعيف جداً حيث بلغ (،)0.083

وكذلك معامل التحديد ) (R2حيث بلغ ( )0.007أي أن المتغيرات المستقلة لم تستطع أن تفسر سوا ( )% 0.07من
التغيرات الحاصلة في المتغير التابع.
الجدول ( :)7تحليل التبايا ) (ANOVAللفرضية الرئيسية

1

النموذج
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات درجات الحرية متوسة المربعات
.685
2
1.369
3.214
62
199.251
64
200.621
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 Fالمحسوبة الداللة اإلحصائية
.809a
.213
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 Fالمحسوبة الداللة اإلحصائية
.809a
.213

مجموع المربعات درجات الحرية متوسة المربعات
النموذج
.685
2
1.369
Regression
3.214
62
199.251
Residual
64
200.621
Total
نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى الدين a. Predictors: (Constant),

1

الربحية b. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )8أن قيمة ( )Fبلغت ( )0.213عند مستوى الداللة ( )0.809وهي قيمة غير دالة

إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05مما يدل على عدم مقدرة المتغيرات المستقلة التأثير في المتغيرات التابعة ،وبناءاً
على ما سبق فإننا نقبل الفرضية الرئيسية حيث أنه:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع

األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائد على األصول والعائد على

حقوق الملكية).

جدول ( :)8معامالت التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع (الفرضية الرئيسية)

1

Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
Beta
Std. Error
B
21.699
-7.610)(Constant
.257
29.422
17.832
نسبة الدين إلى مجموع األصول
نسبة حقوق الملكية إلى الدين

.580

-.378-

-.276-

t

Sig.

-.351.606

.727
.547

-.651-

.518

الربحية a. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )9عدم وجود أثر لكل من (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى
الدين) بشكل منفرد على الربحية ،حيث بلغت داللة  Tاإلحصائية ( )0.518 ،0.547على التوالي ،وهي أعلى من القيمة

المحددة (.)0.05

اختبار الفرضية الفرعية األولـى :ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α=0.05للرفـع المـالي بأبعـاده

(نســبة الــديا إلــى مجمــوع األصــول ،ونســبة حقــوق الملكيــة إلــى الــديا) علــى العائــد علــى األصــول للبنــوك التجاريــة

األردنية.

للتحقق من صحة الفرضية قام الباحثان بتطبيق تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regressionللكشف

عن وجود أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على

األصول في البنوك التجارية األردنية عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وفيما يلي عرض النتائج

الجدول ( :)9ملخص النموذج الختبار االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية األولى
النموذج
1

معامل االرتبا R
.410a

معامل التحديد R2
.168

معامل التحديد المعدل
.141

الخطأ المعياري
.42049

يشير الجدول ( )10أن معامل االرتباط ( )Rبين المتغيرات المستقلة والتابعة بلغ ( ،)0.410كما بلغ معامل
التحديد ) )0.168( (R2أي أن المتغيرات المستقلة استطاعت أن تفسر ما نسبته ( )% 16.8من التغيرات الحاصلة في
المتغير التابع والباقي يعزى لعوامل أخرى.
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الجدول ( :)10تحليل التبايا ) (ANOVAللفرضية الفرعية األولى

1

النموذج
Regression
Residual
Total

متوسة المربعات
1.109
.177

الداللة اإلحصائية
.003a

 Fالمحسوبة
6.274

مجموع المربعات درجات الحرية
2
2.219
62
10.962
64
13.181
نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى الدين a. Predictors: (Constant),
العائد على األصول b. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )11أن قيمة ( )Fبلغت ( )6.274عند مستوى الداللة ( )0.003وألقل من مستوى الداللة
وبناء على ما سبق فإننا نرفض
( )0.05مما يدل على وجود أثر دال إحصائياً للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع،
ً
الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة حيث أنه:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع

األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية.

جدول ( :)11معامالت التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع (الفرضية الفرعية األولى)
Model
)(Constant
1

نسبة الدين إلى مجموع األصول
نسبة حقوق الملكية إلى الدين

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
5.090
.667
6.901
2.087
.136

-.183-

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

.117

.131
.302

.896
.763

-.521-

-1.342-

.185

العائد على األصول a. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )12عدم وجود أثر لكل من (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى
الدين) بشكل منفرد على الربحية ،حيث بلغت داللة  Tاإلحصائية ( )0.185 ،0.763على التوالي ،وهي أعلى من القيمة
المحددة (.)0.05

اختبار الفرضية الفرعية الثانيـة :ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α=0.05للرفـع المـالي بأبعـاده

(نسبة الديا إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكيـة إلـى الـديا) علـى العائـد علـى حقـوق الملكيـة للبنـوك التجاريـة
األردنية.

للتحقق من صحة الفرضية قام الباحثان بتطبيق تحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regressionللكشف

عن وجود أثر للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على

حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية المالية عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05وفيما يلي عرض النتائج
الجدول ( :)12ملخص النموذج الختبار االنحدار المتعدد للفرضية الفرعية الثانية
النموذج
1

معامل االرتبا R
.085a

معامل التحديد R2
.007

معامل التحديد المعدل
-.025

الخطأ المعياري
3.17169

يشير الجدول ( )13أن معامل االرتباط ( )Rبين المتغيرات المستقلة والتابعة ضعيف جداً حيث بلغ (،)0.085

وكذلك معامل التحديد ( )R2حيث بلغ ( ) 0.007أي أن المتغيرات المستقلة لم تستطع أن تفسر سوا ( )% 0.07من
التغيرات الحاصلة في المتغير التابع.
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الجدول ( :)13تحليل التبايا ) (ANOVAللفرضية الفرعية الثانية

1

النموذج
Regression
Residual
Total

 Fالمحسوبة
.227

الداللة اإلحصائية
.798a

مجموع المربعات درجات الحرية متوسة المربعات
2.282
2
4.563
10.060
62
623.697
64
628.260
نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى الدين a. Predictors: (Constant),
العائد على حقوق الملكية b. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )14أن قيمة ( )Fبلغت ( )0.227عند مستوى الداللة ( )0.798أعلى من مستوى الداللة
( )0.05مما يدل على عدم وجود أثر دال إحصائياً للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،وبناءاً على ما سبق فإننا
نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة حيث أنه:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع

األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.

جدول ( :)14معامالت التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع (الفرضية الفرعية الثانية)
Model
)(Constant
1

نسبة الدين إلى مجموع األصول
نسبة حقوق الملكية إلى الدين

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
38.39
-15.88752.055
33.577
1.026

-.573-

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

.274

-.414.645

.680
.521

-.237-

-.558-

.579

العائد على حقوق الملكية a. Dependent Variable:

يالحظ من الجدول ( )15عدم وجود أثر لكل من (نسبة الدين إلى مجموع األصول ،نسبة حقوق الملكية إلى

الدين) بشكل منفرد على العائد على حقوق الملكية ،حيث بلغت داللة  Tاإلحصائية ( )0.579 ،0.521على التوالي،
وهي أعلى من القيمة المحددة (.)0.05
النتائج
النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة حسب طول فترة الدراسة ( )2016-2012وهي كاالتي- :

 أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لنسبة الدين إلى مجموع األصول في البنوك التجارية األردنية علىالفترة ( )2016-2012تراوحت بين ( )0.863-0.849كان أعالها في العام  2015بينما كان أقلها في العام
.2012

 كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية بالنسبة لحقوق الملكية إلى الدين تراوحت بين ( )6.735-6.064وكانأعالها في العام  2015في حين كان أقلها في العام .2012
 كشفت نتائج الدراسة أن المت وسطات الحسابية للعائد على األصول في البنوك التجارية األردنية خالل فترة الدراسةتراوحت بين ( )1.447-1.134كان أعالها في العام  ،2014بينما كان أقلها في العام .2016

 أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية للعائد على حقوق الملكية تراوحت قيمته ما بين ( )10.583-8.092كانأعالها في العام  ،2014في حين كان أقلها في العام .2016
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 وجود عالقة ارتباط موجبة قوية ودالة إحصائي ًا بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين ونسبة الدين إلى مجموع األصولحيث بلغت ( )0.954عند مستوى داللة ( ،)0.000وكذلك بين العائد على حقوق الملكية والعائد على األصول عند
مستوى الداللة (.)0.000

 وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً بين نسبة الدين إلى مجموع األصول والعائد على األصول بلغت ( )-0.380عندمستوى الداللة ( ،)0.002وكذلك بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين حيث بلغت ) (-0.409عند مستوى الداللة
(.)0.001

 وجود عالقة ارتباط موجبة ضعيفة غير دالة إحصائي ًا بين نسبة الدين إلى مجموع األصول والعائد على حقوقالملكية حيث بلغت ( )0.048عند مستوى الداللة ( ،)0.706وكذلك بين نسبة حقوق الملكية إلى الدين والعائد على
حقوق الملكية حيث بلغت ( )0.025عند مستوى الداللة (.)0.846

نتائج اختبار فرضيات الدراسة وهي كاالتي- :

 أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبةالدين إلى مجموع األصول ،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على ربحية البنوك التجارية األردنية بأبعادها (العائد
على األصول والعائد على حقوق الملكية).

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية.

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للرفع المالي بأبعاده (نسبة الدين إلى مجموع األصول،ونسبة حقوق الملكية إلى الدين) على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.

التوصيات
وفي ضوء النتائج فإن الدراسة توصي:

 من الضروري على إدارات البنوك التجارية األردنية موائمة مصدر التمويل مع طرق توظيف األموال وخاصة فيظل استخدام القروض أو السندات للتمويل بهدف زيادة الربحية وتجنب المخاطر.

 ضرورة االستخدام التدريجي للرفع المالي للبنوك التجارية األردنية في التمويل وخاصة من قبل البنوك الناشئة بهدفالتقييم الدوري لعملية التوسع في الرفع المالي لضمان استخدامه بآثار إيجابية على العوائد المالي للبنوك.

 من الضروري أن تقوم إدارات البنوك التجارية األردنية بدراسة وتقييم مالي للهيكل التمويلي بهدف الوصول أفضلنسبة مثلى للرفع المالي ضمن الهيكل التمويلي وذلك لضمان التأثير اإليجابي للرفع المالي على الربحية لتلك

البنوك.

 كما توصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية لتشخيص األسباب الحقيقية والحاالت التي تجعل الرفع المالييلعب دو اًر سلبياً في الربحية.

 ضرورة استخدام نسب الرفع المالي (المديونية) في إعداد الهيكل المالي للبنوك التجارية في األردن. ضرورة قيام البنوك التجارية األردنية على تشجيع أساليب تمويل نشاطاتها من خالل زيادة رأس المال بدالً مناالعتماد على الديون ذات الفوائد المرتفعة والمصحوبة بمخاطر مرتفعة.

259

2021

قائمة المراجع (:)List of References
أوالً :المراجع العربية

إب ـراهيم ،علــى ( .)2010تحليــل الرفــع المــالي والتشــغيلي وأث ـره فــي تقيــيم األداء المــالي للشــركات د ارســة تطبيقيــة لعينــة مــن شــركات قطــاع الصــناعات

البتروكيماوية السعودية ،القاهرة :المجلة المصرية للدراسات التجارية ،المجلد  ،34العدد ( ،)2ص.83-41

أبــو زعيتــر ،باســل ( .)2006العوامــل المــؤثرة علــى ربحيــة المصــارف التجاريــة العاملــة فــي فلســطين ( ،)2004-1997رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
الجامعة اإلسالمية بغزة ،غزة ،فلسطين.

برجهام ،ويستون ( .)1993التمويل اإلداري ،ترجمة بيلة عبد الرحمن ،والنعماني عبد الفتاح ،ط ،1الرياض :دار المريخ للطباعة والنشر والتوزيع.

أسماء ،ريم ( .)2015مدى تأثير الرافعة المالية على تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة ،جامعـة قاصـدي مربـاح،
ورقلة ،الجزائر.

البركات ،إسراء ( .)2011أثر الرفع المالي والتشغيلي علـى العائـد والمخـاطرة فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامعـة

البلقاء التطبيقية ،عمان ،األردن.

الحمــدوني ،إليــاس خضــر ،والصــبيحي ،فــائز هليــل سـريح ( .)2010العالقــة بــين الرفــع المــالي وعوائــد الربحيــة" د ارســة فــي عينــة مــن الشــركات األردنيــة

المساهمة" ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،الموصل ،العراق ،المجلد ( ،)4العدد ،ص.230-220

الخصاونة ،محمد ( .)2010أساسيات اإلدارة المالية ،ط ،1عمان :دار الفكر للطباعة والنشر.

الرشــدان ،مهــا ( .)2009العوامــل المــؤثرة عمــى ربحيــة البنــوك اإلســالمية األردنيــة :حالــة البنــك اإلســالمي األردنــي ،رســالة ماجســتير ،جامعــة اليرمــوك،

إربد ،األردن.

الزبـون ،وســام ( .)2013أثــر الرفــع المـالي والتــدفقات النقديـة التشــغيلية وحجــم الشــركة علــى توزيــع األربـاح د ارســة تطبيقيــة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة

للفترة ( ،(2011- 2000رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن.

الســايح ،قريــدة ( .)2014محاولــة قيــاس أثــر الرفــع المــالي علــى عوائــد األســهم" د ارسـة عينــة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق دبــي المــالي خــالل الفتـرة
 ،2012-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ،-الجزائر.

الســبيعي ،بــداح ( .)2012العالقــة بــين الرفــع المــالي والعائــد علــى االســتثمار فــي الشــركات المســاهمة العامــة الكويتيــة" ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

شـالش ،سـليمان ،والبقـوم ،علـي والعـون ،سـالم ( .)2008العوامـل المحـددة للهيكـل المـالي فـي شـركات األعمـال" حالـة تطبيقيـة فـي الشـركات المســاهمة

العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة ( ،)2001-1997مجلة المنارة ،المجلد  ،14العدد ( ،)1ص.82-45

الشنطي ،أيمن ،والحروب زهير ( .)2010مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي ،ط ،1عمان :دار البلدية ناشرون وموزعون.

شهاب الدين ،ابتسام ( .)2016الحصة السوقية للتسهيالت المصرفية وأثرها على ربحية البنوك التجارية األردنية" دراسة اختبارية على البنوك التجاريـة

األردنية للفترة من  ،2014 -2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

الطراونة ،مدحت أبراهيم ( .)2004أثر الرفع المالي في ربحية الشركات المساهمة ،مجلة البحوث االقتصادية ،المجلد ( ،)15العدد.1

العامري ،محمد ( .)2013اإلدارة المالية المتقدمة ،ط ،1عمان :دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.

عبـدالرحمان ،دغـوم ( .)2016د ارســة أثـر الرفـع المــالي علـى المردوديـة الماليــة" د ارسـة تطبيقيـة لعينــة مـن المؤسسـات البتروليــة الوطنيـة بمنطقـة حاســي
مسعود خالل الفترة  ،2014-2009رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.

عقل ،مفلح ( .)2010مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي ،ط ،1عمان :مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

غربي ،حمزة ( .)2014محددات السياسة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر.

قاضـي ،عائشـة وزروق ،عفـاف ( .)2017محـددات الهيكـل المـالي للمؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة فـي الج ازئـر د ارسـة لعينـة مـن المؤسسـات الصــغيرة

والمتوسطة  ،2013-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر.

القاضـي ،لـورين ( .)2016أثـر كفـاءة إدارة المحفظـة االسـتثمارية علـى ربحيـة البنـوك التجاريـة د ارسـة اختباريـة علـى البنـوك التجاريـة األردنيـة للفتـرة مـن
 ،2014-2012رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

قصـبة ،نبــال ( .)2010أســباب حـدوث األزمــة الماليــة العالميــة والحلـول المقترحــة ،عمــان :جامعـة جــرش ،بحــث مقــدم إلـى مــؤتمر األزمــات االقتصــادية

المعاصرة أسبابها وتداعياتها وعالجها .من .2010/12-16-14

260

2021

 تحليل العالقة بين خصوصية السيولة والربحية والمديونية السابقة وبين المزيج التمويلي في الشركات الصـناعية المدرجـة فـي.)2012(  فهد،المحجان
. األردن، عمان، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة،سوق الكويت لألوراق المالية

. األردن، دار وائل للنشر والتوزيع: عمان، التحليل المالي مدخل اتخاذ الق اررات.)2008(  عبد الناصر، إسماعيل ونور، منير شاكر وإسماعيل،محمد

 دار وائــل للنشــر: عمــان،4  ط، االتجاهــات الحديثــة فــي التحليــل المــالي واالئتمــاني األســاليب واألدوات واالســتخدامات العمليــة.)2016(  محمــد،مطــر

.والتوزيع

 رســالة ماجســتير غيــر،2015-2010  محاولــة قيــاس أثــر الرفــع المــالي علــى عوائــد األســهم حالــة بورصــة قطــر خــالل الفتـرة.)2016(  هــاجر،معــاش
. الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،منشورة

 أثــر كــل مــن الـرافعتين التشــغيلية والماليــة علــى ربجيــة الســهم العــادي للشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة المدرجــة فــي.)2011(  محمــد،ناصــر الــدين
. األردن، عمان، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة،بورصة عمان

،د ارسـة اختباريـة- مدى تأثير الرفع المالي على األداء المالي للشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين.)2013(  جميل حسن،النجار
. فلسطين، غزة،مجلة األزهر

 دراسة تطبيقيه على الشركات الصناعية في، أثر الرفع المالي والربحية وسياسة توزيع األرباح على القيمة المستقبلية لشركه.)2012(  نسيبه،نصيرات
. األردن، أربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشوره،بورصة عمان

. األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان،1 ط، التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.)2008( النعيمي عدنان والتميمي راشد
. مصر، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث،6 ط،" مدخل تحليلي معاصر:) واإلدارة المالية2004(  منير،هندي

 المراجع باللغة اإلنجليزية:ًثانيا
Aasia Asif, Waqas Rasool, & Yasir Kamal (2012).The Effect of Financial Structure, Financial Leverage and
Profitability on Industrial Companies Shares Value: Applied Study on a Sample of Saudi Industrial
Companies, Journal of Business Management, 5(4), 1312-1324.
Aivazian, V.A and Qiy, y, (2005) "The Impact of Leverage on Firm Investment" Canadian investment, Journal
of Corporate Finance, Vol: 11, No: 2 , p: 277-291.
Akhtar, S., Javed, B., Maryam, A., & Sadia, H. (2012). Relationship between Financial Leverage and Financial
Performance: Evidence from Fuel & Energy Sector of Pakistan. European Journal of Business and
Management, 4(11), 7-17.
Al-Farisi, Ade Salman & Hendrawan, Riko, (2012), “Effect of Capital Structure on Banks Performance: A
Profit Efficiency Approach Islamic and Conventional Banks Case in Indonesia”, International Research
Journal of Finance and Economics, Vol.86: 6 – 19.
Brown, L. (2004). "corporate govern and firm performance". PhD Dissertation, Georgia state university.
Gill, Amarjit; Biger, Nahum & Mathur, Neil, (2011), “The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence
from the United States”International Journal of Management, Vol. 28, No. 4: 3 – 15.
Hashemi , Seyed Abbas and Zadeh Fatemeh Zahra Kashani. (2012). The impact of financial leverage
operating cash flow and size of company on the dividend policy -case study of Iran- interdisciplinary journal
of contemporary research in business, VOL 3, NO. 10.
Jameel, H. A. (2013). The Effect of Financial Leverage on the performance of firms listed at Palestinian
Security Exchange: An Empirical Study, Alazhar University Journal, 15(1), 281- 318.
Kouki, Mondher & Ben Said, Hatem, (2012), “Capital Structure Determinants: New Evidence from French
Panel Data”, International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 1: 214 – 229.
Ongre, Vincent and Kusa , Gemeoha, (2013). Determinants of financial performance of commercial bank in
Kenya. "international journal of economics and financial issues", 3(1) 237-252.
Singapurwoko, Arif.(2011). The Impact of Financial Leverage to Profitability Study of Non-Financial
Companies Listed in Indonesia Stock Exchange , European Journal of Economics , Financial and
Administrative science, ISSN 1450-2275 Issue (32).

261

2021

التس ِّوي ِّق الورِّدي على ِّ
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لخص:
الم ا

هدف ه ذا البحث إلى التعرف على أثر التسويق الوردي على الميزة التنافسية للمطاعم السياحية األردنية (فئة

رواد
وتكون مجتمع الدراسة من جميع ّ
أربعة نجوم  /فئة ثالثة نجوم) .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االستدالليّ ،
عمان والبالغ عددها بحسب جمعية
المطاعم السياحية األردنية (فئة أربعة نجوم وثالثة نجوم) من السيدات في العاصمة ّ

المطاعم السياحية األردنية ( )155مطعماً .وقد تم توزيع اإلستبانة إلكترونياً وذلك بسبب الظروف اإلستثنائية واألزمة
الصحية التي أدت إلى إغالق جميع المطاعم في المملكة بموجب قانون الدفاع األردني خالل فترة الدراسة الميدانية حيث
ّ
استقبل الباحثان ( )506إستبانة إلكترونية ُمجاب عنها بشكل كامل .وتم إجراء المعالجة اإلحصائية لجميع االستبانات
التي تم استقبالها .وقد تم التأكد من مدى صالحية تلك االستبانات لعملية التحليل اإلحصائي.

َخَلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها :وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α=0.05للتسويق الوردي بأبعاده (المنتج الوردي ،والتوزيع الوردي ،والعمليات ،والمحيط المادي ،والعاملين) على
الميزة التنافسية في المطاعم السياحية األردنية ،وأن جميع أبعاد التسويق الوردي قد حققت درجات مرتفعة من الموافقة

رواد المطاعم السياحية األردنية فئة األربع نجوم والثالث نجوم ،حيث حصل ُبعد المحيط
وذلك من وجهة نظر السيدات ّ
وبعد التوزيع الوردي على أدناها حيث تراوحت ما بين (.)%82.8 -%79.6
المادي على أعالها ُ

كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة العمل على دراسات مستقبلية كدراسة أثر التسويق

الوردي في تحقيق الميزة التنافسية في قطاعات أخرى من وجهة نظر السيدات لكي تكون رافد ومخزون معرفي للطلبة
والجامعات ولذوي االختصاص ،إضافة إلى أن على أصحاب المطاعم المحافظة على المستوى المرموق الذي توصلوا

إليه ،حيث حققت أبعاد التسويق الوردي درجات مرتفعة مما يدل على تميُّز الميزة التنافسية للمطاعم السياحية األردنية في
أذهان الزبائن من السيدات.
الكلمات المفتاحية :التسويق الوردي ،الميزة التنافسية ،المطاعم السياحية األردنية ،جودة الخدمة ،السمعة،

الصورة الذهنية.
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The Effect of Pink Marketing on the Competitive Advantage of Jordanian
Tourist Restaurants
Abstract
This study aimed to identify the effect of pink marketing on the competitive
advantage of Jordanian tourist restaurants (four-star / three-star). The study used the
descriptive inference method, and the study community is made up of all the pioneers of
tourist restaurants (four and three stars) of women in the capital Amman, according to the
Association of Jordanian Tourist Restaurants (155) restaurants. The resolution was
distributed electronically due to the exceptional circumstances and the health crisis that
led to the closure of all restaurants in the Kingdom under the Jordanian Defense Act during
the field study period, where the researcher received (506) electronic questionnaires
answered fully. The statistical treatment of all the surveys received was carried out. The
validity of these surveys has been confirmed for the statistical analysis process.
The study concluded many of the most important results: the presence of a
statistically significant effect at the level of significance (α=0.05) for pink marketing in its
dimensions (product, distribution, operations, physical environment, and workers) on the
competitive advantage in Jordanian tourist restaurants. And all the dimensions of pink
marketing achieved high levels of approval from the point of view of the ladies pioneers of
the four and three-star Jordanian tourist restaurants, and the dimension of the physical
environment was the highest and ranged after distribution in the lowest range between
(79.6% - 82.8%)
The study also recommended a set of recommendations including: the need to work
for future studies as the study of the impact of marketing pink in the achievement of
competitive advantage in other sectors from the point of view of ladies to be tributary to
the stores of knowledge to students and universities access jurisdiction add to that the
restaurant owners maintain the high level they had reached, where the achieved
dimensions of marketing pink score high, indicating a marked competitive advantage for
restaurants, tourist Jordan in the minds of customers of ladies.
Keywords: Pink Marketing, Competitive Advantage, Jordanian Tourist Restaurants,
Service Quality, Reputation, Mental Image.
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المقدمة:

في ظل الزخم الحاصل في مفاهيم ومصطلحات التسويق الحديثة ،وتزاحم التعريفات المتعلقة بالتسويق اليوم،

ونظ اًر لتواجد المرأة في كافة مجاالت الحياة وتأثيرها الكبير في عملية اتخاذ القرار الشرائي ،وعلى اعتبار أن المرأة هي
ركيزة المجتمع ونصفه ،فقد كان من الصع ب على الشركات إهمال وجود المرأة وتأثيرها الكبير في عمليات الشراء أو
تجاهلها ،لذا ظهر لدينا ما يسمى بالتسويق الوردي/التسويق الموجه نحو المرأة( .لبصير.)2017 ،

بظهور التسويق الوردي أو التسويق الموجه نحو النساء ،غدت المرأة مستهدفة من قبل الشركات من خالل

المنتج ات المقدمة لها ،كما ويعتبر هذا النوع من التسويق ذو مفهوم حديث أخذ باالنتشار بشكل كبير بداية في الدول
المتقدمة ،ويتعلق بالمنتجات سواء كانت سلع أو خدمات أو أفكار (أحمد.)2017،

نجد أن الشركات أصبحت تركز في استراتيجياتها التسويقية على المرأة فال نستطيع أن ننكر أن وجود المرأة في

شتى مجاالت الحياة أصبح قوياً سواء كانت مستهلك ،أم متخذ قرار ،أم مؤثر في عملية اتخاذ القرار الشرائي لغيرها

(لبصير.)2017 ،

ونظ اًر لحداثة هذا النوع من التسويق في الوطن العربي ،لذا نجد أنه ما زالت الدراسات حوله ضئيلة فهو ال

يحظى بالكثير من اال هتمام ،وكان البد أن يتم التركيز على هذا المجال حتى تتمكن الشركات من اتباع أساليب تسويقية

تتناسب مع الدوافع الشرائية لدى المرأة وتلبي حاجات ورغبات الزبائن من النساء ،وبالتالي سيساعد هذا البحث الشركات

في تطوير منتجاتها بما يتناسب مع حاجات ورغبات النساء كي تحقق زيادة في مبيعاتها وحصتها السوقية من خالل

االستهداف الصحيح لهن.
مشكلة البحث:

في ظل المنافسة الشديدة بين المؤسسات اليوم ،كان لِزاماً على المؤسسة أن تضع مجموعة من الخطط

واالستراتيجيات لتتمكن من الصمود في وجه المنافسين بحيث تهدف استراتيجياتها إلى جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن

مكنها من تحقيق ميزة تنافسية ومكانة مرموقة في السوق،
تبني منهج جديد ُي ّ
مقارنة بمنافسيها؛ لذا كان جدي اًر بأي مؤسسة ّ
مسوقاً ،أو ُمتخذ قرار ،أو مؤث اًر على
وذلك من خالل ما يعرف بالتسويق الوردي الذي يهتم بالمرأة سواء كانت زبوناً ،أو ّ

اتخاذ ا لقرار .البد إدراك أن استجابة المرأة تختلف باختالف وسائل اإلعالم والتسويق واللغة وغيرها ،لذا فإنه من األفضل

أن يتم التركيز على إجراء بحوث ودراسات تسويقية لفهم كيفية اتخاذ قرار الشراء لدى النساء واإللمام بكافة العوامل التي

قد تؤثر في عملية اتخاذ القرار الش ارئي لديهن لتتمكن الشركات فيما بعد من وضع استراتيجيات تسويقية وخطط مالئمة
للوصول لتلك الفئة المستهدفة.

ويعتبر التسويق الوردي من المفاهيم الحديثة التي أخذت باالنتشار مؤخ اًر بشكل واسع خاصة في الدول
ُ
المتقدمة ،لكن ال يزال هنالك عدم وضوح لهذا المفهوم في الدول العربية وبالتحديد في األردن ،فهو ال يحظى بالكثير من
الدراسات واالهتمامات في الدول العربية.
أسئلة البحث:
لتحقيق الغرض من دراسة أثر التسويق الوردي على الميزة التنافسية للمطاعم السياحية األردنيةُ ،يحاول البحث
المتفرعة عنه:
اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي واألسئلة ُ
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الســـؤال الـــرئيس :ه ــل يوج ــد أث ــر للتس ــويق ال ــوردي بأبع ــاده (المن ــتج ال ــوردي ،التس ــعير ال ــوردي ،الت ــرويج الــوردي ،التوزي ــع
الــوردي ،العمليــات ،المحــيط المــادي ،العــاملين) علــى المي ـزة التنافســية بأبعادهــا (جــودة الخدمــة ،الســمعة ،الصــورة الذهنيــة)
للمطاعم السياحية األردنية؟
وينبثق عنه التساؤالت الفرعية التالية:
الســـؤال الفرعـــي األول :هــل يوجــد أثــر للتســويق الــوردي بأبعــاده مجتمعــة علــى المي ـزة التنافســية مــن حيــث جــودة الخدمــة
للمطاعم السياحية األردنية؟

السـؤال الفرعــي الثــاني :هـل يوجــد أثــر للتسـويق الــوردي بأبعـاده مجتمعــة علـى الميـزة التنافسـية مــن حيـث الســمعة للمطــاعم
السياحية األردنية؟

الس ـؤال الفرعــي الثالــث :هــل يوجــد أثــر للتســويق الــوردي بأبعــاده مجتمعــة علــى الميـزة التنافســية مــن حيــث الصــورة الذهنيــة
للمطاعم السياحية األردنية؟

أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث ما خالل التالي:
أوالً :األهمية النظرية:
تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في كونها تسعى إلى تقديم إضـافة للتـراكم المعرفـي فـي مجـال التسـويق ،مـن خـالل رفـد

وإثـراء المكتبــة العربيــة بالمعلومــات ،مــن خــالل د ارســة تتنــاول موضــوعاً مهمـاً مــن الموضــوعات الحديثــة فــي علــم التســويق،

المتخصصـة فـي هـذا المجـال ،ســيجعل
ونظـ اًر لحداثـة مفهـوم التسـويق الـوردي ،وقلـة األبحـاث والد ارسـات المحليـة واإلقليميـة ُ

ذلــك مــن هــذا البحــث مرجع ـاً للبــاحثين والمهتمــين فــي الد ارســات القادمــة مســتقبالً والتــي لهــا عالقــة بســلوك الم ـرأة لش ـرائي
والدوافع الشرائية لديها حيث تكمن أهمية الدراسة في تالفي النقص الحاصل في هذا المجال.

ثانياً :األهمية التطبيقية

وهن
تأتي األهمية التطبيقية للدراسة من خالل المجتمع الذي تم فيه إجراء الدراسة على أفراد العينة الممثلة له ّ
السيدات ممثالً بالمطاعم السياحية األردنية (فئة األربعة نجوم والثالثة نجوم) من خالل إبراز أثر التسويق الوردي بأبعاده
في الميزة التنافسية للمطاعم السياحية األردنية ،والذي ينطوي على ضرورة تقديم مزيج تسويقي مناسب يزيد من درجات

الرضا والوالء لدى الزبائن من النساء ،واالستجابة للفرص التسويقية مما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للشركات مما

المرجوة؛ في حدود علم الباحثان تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في
يعود عليها بالفائدة وبالتالي تحقيق أهدافها
ّ
الوطن العربي والتي ستقيس مفاهيم الدراسة مجتمعة معاً ،وبالتالي يمكن للمطاعم السياحية األردنية من االستفادة من

النتائج التي ستخُلص لها هذه الدراسة من أجل تحقيق أهدافها.
فرضيات البحث:

استناداً إلى مشكلة البحث ومتغيراته فقد تم صياغة الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسة:

 H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة )α = 0.05( :للتسـويق الـوردي بأبعـاده (المنـتج الـوردي ،التسـعير
الــوردي ،التــرويج الــوردي ،التوزيــع الــوردي ،العمليــات ،المحــيط المــادي ،العــاملين) علــى المي ـزة التنافســية بأبعادهــا (جــودة

الخدمة ،السمعة ،الصورة الذهنية) للمطاعم السياحية األردنية.
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وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:

 :H0 1-1ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α = 0.05للتسـويق الـوردي بأبعـاده مجتمعـة علـى الميـزة

التنافسية من حيث جودة الخدمة للمطاعم السياحية األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية:

 :H0 1-2ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α = 0.05للتسـويق الـوردي بأبعـاده مجتمعـة علـى الميـزة
التنافسية من حيث السمعة للمطاعم السياحية األردنية.

الفرضية الفرعية الثالثة:

 :H0 1-3ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α = 0.05للتسـويق الـوردي بأبعـاده مجتمعـة علـى الميـزة
التنافسية من حيث الصورة الذهنية للمطاعم السياحية األردنية.

أنموذج الدراسة:

لتحقيق الغرض من هذا البحث والوصول إلى أهدافه فقد قام الباحثان بتصميم أنموذج الدراسة اآلتي:
المتغير المستقل

المتغير التابع

التسويق الوردي
Pink Marketing
المنتج الوردي

الميزة التنافسية
Competitive Advantage

Ho1

جودة الخدمة

التسعير الوردي
الترويج الوردي
التوزيع الوردي

H01-2

السمعة

العمليات

المحيط المادي

الصورة الذهنية

العاملين
الشكل ( :)1أنموذج الدراسة ومتغيراتها

المنهجية واإلجراءات:
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته للدراسة ،وذلك بجمع البيانات والمعلومات وتصنيفها ثم

تحليلها ،بهدف صياغة اإلطار النظري للموضوع من خالل االستفادة من مجموعة من المراجع والبحوث والدراسات

وضح البحث مجموعة من
العربية واألجنبية التي لها صل بالموضوع واإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياتها ،إذ ّ
األهداف أهمها :التعرف على أثر التسويق الوردي على الميزة التنافسية للمطاعم السياحية األردنية ،ويتفرع عن هذا
الهدف عدد من األهداف الفرعية التي ارتبطت بمجموعة من األسئلة ،ليتم بذلك تشكيل قوام البحث.

تكون مجتمع البحث من جميع رواد المطاعم السياحية (أربعة نجوم وثالثة نجوم) من السيدات في
 مجتمع البحثّ :العاصمة عمان والبالغ عددها حسب جمعية المطاعم السياحية األردنية ( )155مطعماً.
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 عينة البحث :قام الباحثان بتحديد عينة البحث من خالل اتباع أسلوب العينة العرضية وقد تم نشر االستبانةإلكترونياً حيث استقبل الباحثان ( )506استبانة إلكترونية مجاب عنها بشكل كامل.

رواد المطاعم السياحية األردنية (أربعة نجوم وثالثة نجوم) من
 وحدة المعاينة :تكونت وحدة المعاينة من جميع ّعمان.
السيدات في العاصمة ً
 أداة البحث :قام الباحثان بتطوير أداة لجمع البيانات من العينة سابقة الذكر ،وتم عرض هذه االستبانة " المدرجة فيقائمة المالحق" على مجموعة من المحكمين األكاديميين من ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء رأيهم فيها لقياس صدق

يمكنه
األداة وثباتها ،وحرص الباحثان على أن تغطي االستبانة جميع أبعاد متغيرات البحث المستقلة والتابعة بالشكل الذي ّ
من اختبار فرضيات البحث ،وتم توزيع إجابات أفراد عينة البحث على فقرات االستبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي،
التي تعبر عن مدى موافقة المستجيب مع فق ارت االستبانة( ،موافق بشدة  5عالمات ،وموافق  4عالمات ،ومحايد 3

عالمات ،وغير موافق عالمتان ،وغير موافق بشدة عالمة واحدة).
الدراسات السابقة ذات الصلة:
الدراسات العربية:
دراسة أحمد .)2017( ،التسويق الوردي :العوامل الموثرة على النية والقرار الشرائي لدى النساء.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التسويق الوردي على قرار الشراء ،بدراسة العوامل التي تؤثر في نية وقرار شراء

النساء لمستحضرات التجميل ،تم اعتماد المنهد الوصفي ،كما استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات األولية،

وقامت الدراسة بتوزيع ( )300استبانة على عينة من النساء في منطقة وحدة البراري بمدينة الخرطوم بالسودان ،وبلغت

نسبة االستجابة( ،) %97كما تم استخدام عدد من األساليب االحصائية الوصفية واالستنتاجية لتحليل البيانات التي تم
جمعها ،واختبار صحة الفروض .أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة إيجابية للتسويق الوردي وقرار الشراء من خالل

العوامل (صورة العالمة التجارية ،التسعير ،ميزات المنتج ،وتأثير األقران) أي أنها ال تؤثر على القرار الشرائي للمرأة في

السودان.

وبناء على تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات من أهمها ضرورة القيام بإجراء دراسات واسعة في الوقت
ً
الراهن لغرض نشر فلسفة التسويق الوردي ،وكذلك ضرورة القيام بدراسات متخصصة ومتعمقة لفهم طبيعة وخصائص
المستهلك (المرأة) في السودان وذلك من أجل اكتساب المعرفة في الكيفية التي تقرر بها النساء شراء منتج ما؛ واستفاد

الباحثان من دراسة أحمد )2017( ،في إعداد اإلطار النظري للد ارسة.

دراسة عبيدي .)2017( ،دور السلوك األخالقي في تبني التسويق الوردي :دراسة استطالعية آلراء عينة مـا العـامليا
في عدد ما الموالت التجارية الكبيرة في محافظة النجف األشرف.

ال من خالل
هدفت الدراسة إلى استكشاف طبيعة العالقة بين متغيري السلوك األخالقي بوصفه متغي اًر مستق ً

دراسة أبعاد السلوك األخالقي المتمثلة في (الحساسية األخالقية ،الدوافع األخالقية ،الحكم األخالقي والطابع األخالقي)

مع التسويق الوردي بوصفه متغي اًر تابعاً من خالل دراسة عناصر مزيج التسويق الوردي والمتمثلة في (المنتج الوردي،

التسعير الوردي ،الترويج الوردي و المكان الوردي) وذلك في إطار تقليص الفجوة المعرفية فيما بينهما.
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استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة لجمع آراء عينة من العاملين
عددهم ( )70عامل في عدد من الموالت التجاربة الكبيرة في مجافظة النجف باإلشراف ،كما قام الباحث باستخدام عدد
من األساليب اإلحصائية الموجودة في البرنامج اإلحصائي .SPSS v.20

وبناء
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة إرتباط طردية ومعنوية بين المتغير المستقل والتابع،
ً
على ضوء النتائج فإن أهم التوصيات هي ضرورة قيام عدد من الباحثين في مجال التسويق بإجراء مزيد من الدراسات
فيما يتعلق بتحديد طبيعة العالقة بين السلوك األخالقي والتسويق الوردي.

وقد استفاد الباحثان من دراسة عبيدي ) 2017( ،في دعم أبعاد المتغير المستقل (المنتج الوردي ،التسعر

الوردي ،الترويج الوردي).
دراسة لبصير .)2017( ،أثر التسويق الوردي في تحقيق والء الزبائا.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التسويق الوردي لمنتجات لوريال للتجميل في تحقيق والء الزبائن بوالية

المسيلة ،وبالذات عناصر المزيج التسويقي ،كذلك إبراز أهمية التسويق الوردي بالنسبة للمرأة وأيضاً محاولة تغيير النظرة

التقليدية الموجهة للمرأة من طرف المسوقين واعتبارها طرف مهم في العملية التسويقية.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم استخدام االستبانة كأداة رئيسية للدراسة ،وتمثل مجتمع

الدراسة في كل ُمستخدمات منتجات مواد التجميل لوريال بمختلف أعمارهم في والية المسيلة ،أما العينة فهي عدد معين
من مستخدمات منتجات مواد التجميل لوريال بوالية المسيلة.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنتج الوردي له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على والء

الزبائن ،كذلك كل من التسعير ،والتوزيع ،والترويج الوردي له تأثير إيجابي أيضاً؛ كما أنه ال ُيمكن نفي عدم فاعلية
التسويق الوردي وتأثيره في والء المرأة بشكل عام ،ألن هذا التأثير يتغير بتغير الظروف والبيئة المحيطة ،حيث الحظ
الباحث عدم دراية الكثير من مستخدمات لوريال بالتنوع الموجود في منتجاتها.
أي مؤسسة أن تستهدف شريحة النساء ،وعدم إهمال الجانب الترويجي في
ومن أهم التوصيات أنه على ّ
الوصول إلى ثقة ووالء المرأة ،كذلك البد للعالمة التجارية لوريال بحكم شهرتها وعالميتها أن تقدم أنشطة ترويجية
للوصول إلى الزبائن في أي نقطة في العالم.

واستفاد الباحثان من دراسة لبصير )2017( ،في دعم أبعاد المتغير المستقل (منتج وردي ،تسعير وردي ،ترويج

وردي ،توزيع وردي) وفي بناء أنموذج الدراسة.

دراســة عطيــة .)2018( ،أثــر إدارة خبــرة الزبــون علــى الميــزة التنافســية :دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع االتصــاالت فــي
فلسطيا.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إدارة خبرة الزبون على الميزة التنافسية على قطاع االتصاالت في فلسطين،

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة وتوزيعها ،وقد تم سحب عينة عشوائية طبقية من

العاملين في دوائر التسويق وخدمة الزبائن في شركات قطاع االتصاالت تبلغ ( )297موظف ،وقد تم استرداد ()282
استبانة صالحة للتحليل إذ بلغت نسبة االستجابة ( ،)%94واستخدم الباحث مقاييس اإلحصاء الوصفي وتحليل االنحدار
الخطي والبسيط ،باإلضافة إلى تحليل المسار.
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وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αإلدارة خبرة

الزبون بأبعادها على الميزة التنافسية ،وأوصى الباحث بضرورة متابعة تطوير وتحسين طرق جمع بيانات الزبائن
والتطوير في مجال خصوصية الزبون على اعتباره من ضمن أهم األمور التي ينظر لها الزبون عند التعامل مع منظمة

معينة.
واستفاد الباحثان من دراسة عطية )2018( ،في دعم أبعاد المتغير التابع (جودة الخدمة).
دراسة حالق .)2019( ،واقع استخدام المزيج التسويقي وعالقته بتحقيق الميزة التنافسية (دراسـة ميدانيـة علـى األنديـة
الرياضية في قطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المزيج التسويقي (الخدمة ،التسعير ،الترويج ،والتوزيع) في األندية

الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة وأثره في تحقيق الميزة التنافسية ،يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجالس اإلدارة
ألندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة وعددها ( )12نادياً؛ ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم استخدام المنهج الوصفي واستخدام
االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية ،حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل وتم توزيع االستبانة على جميع
أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة والبالغ عددهم ( )95عضوًا ،تم استرداد ( )84استبانة صالحة للتحليل

اإلحصائي بنسبة استرداد  ، %84.4وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (.)SPSS
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن األندية الفلسطينية تستخدم المزيج التسويقي بدرجات متفاوتة بحيث

يلبي احتياجات الزبائن ،كما أنها تتبنى استراتيجية التوزيع مما يساعد على سرعة انتشار خدماتها وسهولة حصول الزبائن

على تلك الخدمات ،وأوصى الباحث بضرورة تعزيز االهتمام بعناصر المزيج التسويقي بشكل عام لما له من تأثير كبير

على تحقيق الميزة التنافسية ،من خالل وضع استراتيجية تسويقية وضرورة المحافظة على مستوى الخدمات التي توفرها
األندية الفلسطينية للجمهور وتطويرها ،واستفاد الباحثان من دراسة (حالق )2019 ،في إعداد اإلطار النظري.
الدراسات األجنبية:
Dehghan, A. (2006). Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction: In
the Case of CCG (Customer Centric Group) CO.
هدفت هذه الدراسة إلى اكتساب فهم أفضل ألبعاد جودة الخدمة التي تؤثر على رضا العمالء من وجهة نظر
العمالء .تم اعتماد نهج البحث النوعي للتوصل إلى فهم أفضل للعالقات بين جودة الخدمة ورضا العمالء .تم جمع

البيانات التجريبية من خالل مقابالت مع  10أشخاص باستخدام اإلستبيان ،تسعة منهم عمالء بينما واحد هو مقدم

خدمة .وتم جمع البيانات وتحليلها ،وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن بعد التسعير للخدمات هو المحرك
الرئيسي لتعزيز رضا العمالء ،وجذبهم ،واالحتفاظ بهم ،وله تأثير كبير على ثقة ووالء العمالء .وأوصت الدراسة بأنه البد
ان يتم إعطاء أهمية كبيرة لخدمة العمالء خصوصاً عند تعرض العميل لمشكل ما.

واستفاد الباحثان من دراسة ) Dehghan, A. (2006في إعداد اإلطار النظري للدراسة.
Chumaidiyah. (2014). The Marketing Mix Strategy in Influence to the Competitive
Advantage.
هدفت الدراسة إلى فحص أثر المزيج التسويقي على الميزة التنافسية جزئياً وكلياً ،حيث أُجريت الدراسة على

شركات خدمات االتصاالت اإلندونيسية ،وشملت عينة البحث ( )84شركة خدمة اتصاالت؛ وكان االختبار اإلحصائي

المستخدم هو اختبار تحديد المسار ،وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجية عناصر المزيج التسويقي للعناصر مجتمعة تزيد
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الميزة التنافسية بشكل ملحوظ  .وأن كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي له تأثير مختلف على الميزة التنافسية.
ماعدا عنصر التوزيع فله أثر سلبي.

واستفاد الباحثان من دراسة ( Chumaidiyah. (2014في بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
Ashour, (2016). The Impact of B2B Customer Relationship Marketing on Firm Success
(Satisfaction, Loyalty, and Market Share): Case Study Bashir Siksik Company.
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تأثير العالقات التسويقية متمثلة في (جودة الخدمة ،جودة المنتج ،السعر،
صورة الشركة ،االتصاالت الفعالة) على نجاح الشركة متمثالً في (رضا ووالء الزبائن ،والحصة السوقية) حيث تم تطبيق

هذه الدراسة على شركة بشير السكسك في قطاع غزة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ،حيث

تم جمع البيانات من خالل استبانة تم تصميمها وتطويرها من قبل الباحث باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ،SPSS
وتم توزيعها على مجتمع الدراسة والذي يشمل جميع الزبائن التجاريين الفعالين لشركة بشير السكسك في قطاع غزة والذي

يضم ( ) 197تاجر تجزئة موزعين على محافظات القطاع .واشتملت عينة الدراسة على ( )124زبون تم استالم
االستبانات منهم معبئة بشكل كامل .تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام برنامج.

وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات العالقة التسويقية (جودة الخدمة ،جودة المنتج،

السعر ،صورة الشركة ،االتصاالت الفعالة) ونجاح الشركة (رضا ووالء الزبائن ،والحصة السوقية) ،وفيما يتعلق بالحصة السوقية
فقد تبين أن هناك عالقة بينها وبين كل من محور (جودة الخدمة ،السعر ،وصورة الشركة).

و استفاد الباحثان من دراسة عاشور ) )Ashour, 2016في دعم بعض أبعاد المتغير التابع (جودة الخدمة).
Arabiyat, (2018). The Impact of Intellectual Capital on achieving Competitive Advantages
within commercial banks in Jordan.
هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير رأس المال الفكري على الميزة التنافسية في البنوك التجارية األردنية ،تعتمد
الدراسة على المنهج الوصفي ،حيث أن البيانات تم جمعها من البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها ( )13بنك ،تم
توزيع االستبيان على( )300من أصل ( )366من المديرين والمشرفين ،تم الحصول على ( )290استبيان فقط)281( ،

كانت مناسبة للتحليل ،وتم إجراء االرتباط بين المتغيرات ثم تم اختبار الفرضية باستخدام انحدارات متعددة .تُظهر النتائج
أن البنوك تنفذ بشكل عالي رأس المال الفكري ومتغيرات المزايا التنافسية ،وهناك عالقة قوية بين رأس المال الفكري
ومتغيرات المزايا التنافسية .وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من اإلختبارات للفرضيات على نفس الصناعة في البلدان

األخرى ،وخاصة الدول العربية والصناعات األخرى الختبار صحة النتائج.

واستفاد الباحثان من دراسة عربيات ) )Arabiyat, 2018في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
Hosseini, A., & Soltani, S., & Mehdizadeh, M. (2018). Competitive Advantage and Its
Impact on New Product Development Strategy (Case Study: Toos Nirro Technical Firm).
هدفت الدراسة إلى تحديد عوامل الميزة التنافسية في تطوير المنتجات الجديدة في شركة توس نيرو الفنية

باإلضافة إلى تحديد العوامل ،تم تصنيفها أيضاً للكشف عن العوامل التي احتلت المرتبة األولى في تطوير المنتجات

الجديدة.

حيث تم التعامل مع أبعاد الميزة التنافسية من خالل هذه الدراسة وهي (الكفاءة ،جودة المنتج ،االبتكار،

المساءلة) وكان المتغير التابع هو تطوير المنتجات الجديدة .وقد طبق البحث منهجية المسح الوصفي باستخدام طريقة

كوكران ،تم اعتماد عينة من  50شخص في شركة توس نيرو الفنية الذين تتراوح أعمارهم من  60 -25عاماً مع
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تحصيل علمي من درج ات الزمالة ،ودرجات البكالوريوس ،وماجستير العلوم .وتم جمع البيانات عن طريق االستبيان
باالعتماد على مقياس ليكرت ،وتحليلها باستخدام برنامج اإلحصائي  ،SPSSوتم تحديد موثوقية االستبيان بواسطة ألفا
كرونباخ .أشارت نتائج الدراسة إلى أن عوامل الميزة التنافسية بما في ذلك الجودة والكفاءة واالبتكار والمساءلة كانت

مرتبطة وبشكل إيجابي وكبير بتطوير المنتجات الجديدة.

واستفاد الباحثان من دراسة ) Akram and et al., (2018في بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
Isoraite. (2018). The Competitive Advantages Theoretical Aspects.
هد فت الدراسة إلى تحليل مفهوم المزايا التنافسية ،وخلق مزايا تنافسية ،ومزايا تنافسية نموذجية ،حيث أن الميزة

التنافسية تتأثر بعوامل مثل البنية التحتية ،تعقيد األعمال التجارية ،كفاءة سوق العمل والسلع ،تعقيدات السوق المالية،
التكنولوجيا ،مؤسسات التعليم العالي والتدريب ،واالقتصاد الكلي .من المهم أيض ًا وجود عوامل داخلية وخارجية على حد
سواء .تحدد هذه العوامل ما إذا كانت الشركة قادرة على هزيمة منافسيها وقيادة السوق.فالمنافسة لها نماذجها النظرية
وميزة تنافسية في تطوير االستراتيجيات وكجزء من الهدف يساعد ذلك الشركات على اكتساب ميزة تنافسية على المنافسة

الحاصلة .من المهم دراسة ومراقبة استراتيجيات المنافسين المستهدفين بانتظام لخلق ردة فعل على تصرفاتهم واستجابة

سريعة من أجل فهم كيفية التغلب عليهم ،ولتحقيق بقاء في السوق .وأهم النتائج التي تم التوصل إليها بأنه ُيمكن تعريف
الميزة التنافسية بأنها السوق مقابل الوضع التنافسي مما يؤثر على المنافسين في هيكل السوق.
واستفاد الباحثان من دراسة ) Isoraite, (2018في بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.

اإلطار النظري:

مفهوم التسويق الوردي:

ذهب البعض إلى القول بأن مصطلح التسويق الوردي جاء للداللة على فرق البيع النسائية الموجودة داخل

المؤسسات والتي من مهامها االهتمام بالزبائن من النساء وتقديم العناية لهن ،وقد عرفها البعض اآلخر بأنها :كيفية
التسويق إلى النساء؟ ،إال أن األصح من هذا كله هو أن التسويق الوردي هو جهود تسويقية مبذولة الستهداف شريحة

ا لزبائن من النساء ،أو باختصار التسويق الذي يتم من وإلى المرأة (عبد الفتاح ،2017 ،ص .)17وكما عرفته الباحثة
(عبيدي ) 2017،بأنه عبارة عن جهود تسويقية تقوم على جمع معلومات تتعلق بأذواق الزبائن من النساء وميولهن
واتجاهاتهن ،من أجل تحقيق إشباع لتلك الحاجات والرغبا ت من خالل المنتجات المقدمة لهن (سلع /خدمات) .وال يمكن

أن نحصر التسويق الوردي فقط بالمنتجات التي تخص المرأة فقط ،بل تتسع لتشمل المنتجات الموجهة للرجل أيضاً،

انطالقاً من أن المرأة تؤثر على الرجل ،فال نستطيع أن نتجاهل دورها الفعال في عملية اتخاذ القرار والتأثير فيه ،فعلى
الشركات أن تأخذ ذلك بعين االعتبار وبالتالي أن تعمل على استهداف المرأة بحمالتها التسويقية ،وهذا يتطلب من

الشركات اتباع خطة تسويقية للمنتجات التي تخص العائلة أو الرجل أو حتى األطفال كي توحي للمرأة وتؤثر عليها والتي
تقوم بدورها بعملية التأثير على القرار الشرائي للرجل (عبد الفتاح ،2017 ،ص.)17
عناصر المزيج التسويقي الوردي:
 المنتج الوردي :أشار(غريب ) 2015 ،إلى أن المنتج الوردي هو سلعة أو خدمة يتم إنتاجها بطريقة تلبي حاجاتالمرأة وتوافق رغباتها وتوقعاتها ،فالمرأة بشكل عام ينصب اهتمامها دوماً على تفاصيل المنتج على عكس الرجل
الذي ال يهتم بتلك المعلومات ،لذا كان لزاماً على الشركات انطالقاً من اختالف سيكولوجية المرأة عن سيكولوجية
المقدمة ،حيث يتم توجيه
الرجل أن تهتم بهذا المنحى وأن تراعي كافة األمور المتعلقة بها فيما يخص المنتجات ُ
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عنصر المزيج التسويقي (الم نتج) بالشكل األمثل الذي يحقق اإلشباع المطلوب لدى النساء ،فتقوم بكتابة التفاصيل
ٍ
ويسر.
على منتجاتها بشكل كاف ،وتقديم كل المعلومات التي تحتاج المرأة إلى معرفتها بسهولة ُ
 التسعير الوردي :هو ما يدفعه الزبائن من النساء مقابل الحصول على المنتج المقدم من غير استغالل لنقاطالضعف لديهن ،فسعر المنتج الذي تراه المرأة رخيص قد يراه الرجل غالي ،ذلك ألنه وببساطة يلبي حاجات معنوية

عند المرأة تختلف عن الرجل (غريب ،2015 ،ص.)1
 التوزيع الوردي :بالرجوع إلى (غريب )2015 ،فقد وضح بأن التوزيع الوردي هو الموقع الذي تُباع فيه المنتجاتللزبائن من النساء مع األخذ بعين االعتبار مراعاة أذواقهن من حيث األلوان والتصاميم الخارجية والداخلية للمنتج.

وحتى تضمن الشركات تحقيق توزيع فعال لمنتجاتها ال بد أن تعتمد شبكة توزيع واسعة وقوية لكي تصل

للمستهلكين بشكل كفؤ وفعال يحث يتم توفير المنتج وجعله في متناول أيدي المستهلكين من خالل وضعه في المتاجر

ومراكز التسوق (القدومي.)2017 ،

 الترويج الوردي :إن الترويج الوردي هو الطريقة التي يتم من خاللها تواصل الشركات مع زبائنها من النساء بدونأن يتم استغالل أي ميول فطري لديهن ،فالمرأة مخلوق عاطفي بطبيعتها فاهتمامها ينصب على الجوانب العاطفية

أكثر من الرجل الذي يميل بطبيعته الفطرية إلى المنطق بشكل أكبر ،إن عملية إقناع المرأة بالمنتج تتم من خالل

استمالة عواطفها ،وبالمقابل نجد أن عملية إقناع الرجل بالمنتج يتم من خالل المحاكمة العقلية بعيداً عن العاطفة ،إذ

نجد أن الشركات أصبحت تتوجه في ترويجها لمنتجاتها والحمالت اإلعالنية التي تقوم بها نحو التركيز على إثارة
عواطف المرأة واستمالتها من خالل اإلغراء العاطفي كالتركيز على األلوان والموسيقى وخالف ذلك (عبيدي،

.)2017

ويقصد بها اآللية التي يتم فيها تقديم الخدمة بمستوى من الكفاءة ونجد أن هذا األمر أقل أهمية في حال
 العملياتُ :المنتج المادي (حالق .)2019 ،كما أشار الضمور( ،2008ص )81إلى أنها الخطوات واإلجراءات التي تُقدم من

خاللها الخدمة إلى الزبائن ،والكيفية التي يعمل بها نظام تقديم الخدمة ككل ،وتشمل درجة الحرية المعطاه للموظفين

في التعامل مع الزبائن ،واآللية المستخدمة في تقديم تلك الخدمة ،ومدى اشتراك الزبون في عملية إتمام الخدمة

المقدمة ،وآلية تدفق المعلومات ،جميع الجوانب السابقة هي من مهام إدارة العمليات ،وتساهم في معرفة مدى رضا

الزبون عن الخدمة المقدمة لذا فهي محط أهمية بالنسبة إلدارة التسويق في الشركات ذات الطابع الخدمي.

 -المحية المادي :يقصد بالمحيط المادي البيئة التي تتم فيها عملية تقديم الخدمة للزبائن ،إذ أن الزبون يستطيع إدراك

قيمة الخدمة من خالل إمعان النظر في تفاصيل المحيط المادي ،حيث يلعب هذا العنصر دو اًر كبي اًر في تقييم
الزبون لجودة الخدمة المقدمة من خالل إدراكه لها بحواسه الخمسة ،ومن ثم خلق صورة ذهنية عن تلك الخدمة في
ذهنه (.)Simon, 2006, P12

عرف ( ) Lovelock & Writz, 2011, 221المحيط المادي بأنه البيئة التي تقدم فيها الخدمة ،وتشمل كل ما يتعلق بالمحيط
كما ّ
المادي أثناء التفاعل الحاصل بين العميل ومقدم الخدمة.

 العامليا :هم كافة األفراد الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية االتصال بالمستهلكين( .حالق ،)2019 ،وبحسبمستوى التفاعل الحاصل في الشركات ذات الطابع الخدمي ،تأتي أهمية العاملين في تلك الشركات ،حيث أن ذلك
المقدمة؛ ويتم تحديد مستوى االتصال الحاصل في تصنيف الخدمات من
مرتبط ارتباط وثيق بالتميز في الخدمات ُ
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خالل أساس االعتماد على القوى العاملة في تقديم الخدمات ،مقابل االعتماد على اآلالت والمعدات في تقديم تلك
الخدمات( .الصباغ.)2018 ،

مفهوم الميزة التنافسية :وقد ذكر ( )Arabiyat, 2018بأن الميزة التنافسية هي شخصية الشركة التي تمكنهـا مـن التفـوق
على منافسيها في السوق وذلك يشمل الوصول إلى الموارد الطبيعية كمصدر طاقة منخفض التكلفة ،موقع جغ ارفـي ،وجـود

عنصر بشري ذو مهارات عالية ،وتوظيف جيد للعامل التكنولوجي .وأضاف (أبو بكـر )2008 ،بـأن الميـزة التنافسـية هـي:

الجهد الذي تبذله المنظمة في صوغ وتنفيذ استراتيجيات تُساهم فـي جعـل المنظمـة متفوقـة علـى المنظمـات األخـرى العاملـة
فــي نفــس المجــال .تُعــد اســتراتيجية المـزيج التســويقي مــن أهــم العوامــل المــؤثرة علــى الميـزة التنافســية ،إذ أن عناصــر المـزيج

التســويقي الخــدمي ( )7Psتــؤثر بشــكل مختلــف فــي المي ـزة التنافســية فهــي ت ـرتبط مــع بعضــها الــبعض وتــؤثر علــى المنافســة
بالوقت نفسه وبشكل ملحوظ (.)Chumaidiyah, 2014
أبعاد الميزة التنافسية:

 جودة الخدمة :وتُعرف جودة الخدمة على أنها :مدى مناسبة وموافقة الخدمة المقدمة الستخدامات الزبائن ،وترتبطبمدى قدرة الخ دمة على تحقيق رضا لدى الزبائن من خالل إشباع حاجاتهم ورغباتهم وتلبية توقعاتهم (سلمان،
 .)2013إن مفهومي رضا العميل وجودة الخدمة هما مفهومين مترابطين وذوي أهمية بالنسبة لألكاديمين الذين

يدرسون تقييمات المستهلك وللممارسين أيضاً كوسيلة لخلق ميزة تنافسية ووالء لدى العمالء ،إن الكثير من
ويعزى ذلك لعدة أسباب مثل زيادة القيود التنظيمية والمنافسة
الصناعات تولي اهتماماً كبي اًر لهذين المفهومين ُ
( .)Ghasemi, kazemi and Esfahani, 2012إن عملية تقييم جودة الخدمة تختلف في الخدمات عنها في

المنتجات وذلك نظ اًر لخصائص الخدمة المختلفة عن المنتج ،إذ أن هناك العديد من الطرق واألساليب التي يمكن
من خاللها قياس جودة الخدمة اقتُ ِرحت من أدبيات سابقة وباحثين سابقين (.)Ashour, 2018

 -السمعة :إن سمعة الشركة لها دور كبير جداً في الحفاظ على استمرايتها وبقاءها وتحقيقها لنجاحات متتالية ،إذ أن

السمعة ذات الطابع غير الملموس تُعد أصل من أصول الشركة ومن ممتلكاتها ،وتأتي أهمية السمعة في كونها ذات
أثر عظيم على الشركات وقيمة كبيرة لها ،وتساهم استراتيجيات البحث والتطوير في عملية إدارة السمعة في الشركات
وعرفت السمعة بأنها النتائج المتراكمة التي
وتطويرها وتحسينها والزيادة من فاعليتها (ُ .)Lange& Dai, 2011
استطاعت الشركات تحقيقها عبر الزمن في البيئتين الداخلية والخارجية بطريقة تحقق والء وانتماء زبائنها

(.)Bartikows & Walsh, 2011

 الصورة الذهنية :تُعد الصورة الذهنية من أهم العوامل التي تساعد على نجاح المنظمات والحفاظ على بقاءها فياألسواق ،فهي تمثل انطباعات وتصورات الزبائن عن منتجات الشركة مما يؤثر سلب ًا أو إيجاباً على مدى اقتناع
الزبائن بما تقدمه الشركة من منتجات (بن الشيخ .)2017 ،وأشار (الخطيب )2011 ،إلى أن الصورة الذهنية هي:
انطباعات تتم في الذهن إلدراك شيء م عين أو حدث ما ،يعاد استرجاعه بمجرد وجود عامل مثير .وفي تعريف

عرف (عجوة ،2003 ،ص  ) 47الصورة الذهنية بأنها استرجاع كل ماتم إدراكه بالحواس وال يشترط في
أكثر دقة فقد ّ
المدرك أن ُيرى ،وإنما قد يكون إدراكه من خالل السمع أو اللمس ،وعملية التوليد العقلية هذه تختلف من شخص
آلخر بحسب التباين بينهم في أنواع التجارب مع األشياء الحسية التي مروا بها.
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المطاعم السياحية األردنية :عرف محمود( )2015المطعم بأنه :مكان ُيقدم الطعـام والشـراب لزبائنـه باإلضـافة إلـى تقديمـه
لخدمات فنية وترويحية لهم مقابل مبلغ من المال.
تتزامن عملية إنف اق المستهلك المتزايدة على تناول الطعام في الخارج ،مع ظهور وافتتاح الكثير من المطاعم كل

عام ،تتراوح هذه المطاعم من صغيرة ومتوسطة إلى راقية؛ وبحسب رئيس جمعية المطاعم السياحية األردنية فقد شهدت
حياة األسرة األردنية في السنوات الماضية تغيي اًر ملحوظاً إذ شهدت زيادة في اإلنفاق على المطاعم والوجبات السريعة،
ٍ
دينار أردني سنوياً في
واستناداً لتقديرات نقابة جمعية المطاعم السياحية األردنية ،فاألردنيون ينفقون أكثر من مليار

المطاعم ما يعادل  90مليون دينار أردني شهري ًا (.)Obeidat, Omar, 2014

وتقسم المطاعم السياحية في األردن إلى عدة فئات من فئة النجمة الواحدة إلى الخمس نجوم وفقاً لجمعية

المطاعم السياحية األردنية.
التحليل اإلحصائي:
اختبار الفرضية الرئيسة:

الفرضــية الرئيســة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α=0.05للتســويق الــوردي بأبعــاده (المنــتج الــوردي،
التســعير الــوردي ،التــرويج الــوردي ،التوزيــع الــوردي ،العمليــات ،المحــيط المــادي ،العــاملين) علــى المي ـزة التنافســية بأبعادهــا
(جودة الخدمة ،السمعة ،الصورة الذهنية) للمطاعم السياحية األردنية.

الختبار هذه الفرضية تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للدرجة الكلية للتسويق الوردي بأبعاده (المنتج

الوردي ،التسعير الوردي ،الترويج الوردي ،التوزيع الوردي ،العمليات ،المحيط المادي ،العاملين) على الميزة التنافسية

بأبعادها (جودة الخدمة ،السمعة ،الصورة الذهنية) للمطاعم السياحية األردنية ،والجدول التالي يبين هذه النتائج:
جدول ( )1نتائج اختبار أثر أبعاد التسويق الوردي على الميزة التنافسية في المطاعم السياحية األردنية
المتغير التابع

ملخص النموذج
Model
Summery
R2
R
معامل
معامل
االرتبا

التحديد

تحليل التبايا
ANOVA
F

F
Sig

جدول المعامالت
Coefficient
Df

الميزة التنافسية

498/7 *0.00 220.495 0.756 0.870

الخطأ

Beta

T

T
Sig

4.441

*0.00
0.147

البيان

B

المعياري

المنتج الوردي

0.130

0.029

0.145

التسعير الوردي 0.038

0.026

0.048

1.452

الترويج الوردي

0.050

0.029

0.061

1.741

0.082

التوزيع الوردي

0.105

0.028

0.119

3.741

*0.00

العمليات

0.091

0.031

0.103

2.897

*0.004

المحيط المادي

0.201

0.033

0.224

6.128

*0.00

العاملين

0.322

0.031

10.297 0.359

*0.00

*معنوية عند مستوى ()α≥0.05
قيمة  Tالجدولية= ()1.96

قيمة  Fالجدولية= ()2.90

ويبين الجدول وجود أثر ذو داللة إحصائية للتسويق الوردي في تحقيق الميزة التنافسية ،من خالل قيمة F

والمساوية ( )220.495وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.90ومعنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما
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يمثل أيضاً معنوية هذا األنموذج عند درجة حرية ( ،)498/7وبلغت قيمة معامل االرتباط  )%87(=Rمما يشير إلى

وجود عالقة قوية بين المتغيرات ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2والمساوية ( )0.756والتي تشير إلى أن التسويق
الوردي بأبعاده قد فسر ما نسبته ( )%75.6من التباين الحاصل في الميزة التنافسية .وقد ثبت وجود أثر ذو داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للتسويق الوردي بأبعاده (المنتج الوردي ،والتوزيع الوردي،والعمليات ،والمحيط

المادي ،والعاملين) على الميزة التنافسية في المطاعم السياحية األردنية ،بينما لم ُيحقق ُبعدي التسعير الوردي والترويج
الوردي إسهاماً بالتأثير داخل المجموعة.
ثانياً :اختبار الفرضيات الفرعية:

الفرضــية الفرعيــة األولــى ( :)H01-1ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α=0.05للتســويق الــوردي بأبعــاده
(المنــتج الــوردي ،التســعير الــوردي ،التــرويج الــوردي ،التوزيــع الــوردي ،العمليــات ،المحــيط المــادي ،العــاملين) علــى جــودة

الخدمة للمطاعم السياحية األردنية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار الخطي ،والجدول التالي يبين النتائج:
جدول ( )2نتائج اختبار أثر أبعاد التسويق الوردي على جودة الخدمة للمطاعم السياحية األردنية
المتغير التابع

ملخص النموذج
Model
Summery

جودة الخدمة

R
معامل

R2
معامل

االرتبا

التحديد

0.846

0.716

جدول المعامالت
Coefficient

تحليل التبايا
ANOVA
F

F
Sig

Df

179.014

*0.00

498/7

الخطأ

البيان

T

T
Sig

4.341

*0.00

0.467

0.640
*0.004
*0.010

B

المعيار

المنتج الوردي

0.158

0.036

0.153

التسعير الوردي

0.015

0.033

0.017

الترويج الوردي

0.103

0.036

0.109

2.902

التوزيع الوردي

0.090

0.035

0.089

2.578

العمليات

0.144

0.039

0.143

3.710

*0.00

المحيط المادي

0.170

0.041

0.164

4.161

*0.00

العاملين

0.370

0.039

0.357

9.499

*0.00

Beta

ي

*معنوية عند مستوى ()α≥0.05
قيمة  Tالجدولية= ()1.96

قيمة  Fالجدولية= ()2.90

ويشير الجدول إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتسويق الوردي على جودة الخدمة في المطاعم السياحية األردنية ،من

خالل قيمة  Fوالمساوية ( )179.014وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.90ومعنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو
ما يمثل أيضاً معنوية هذا األنموذج عند درجة حرية ( ،)498/7وبلغت قيمة معامل االرتباط  )%84.6(=Rمما يشير إلى وجود
عالقة قوية بين المتغيرات ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2والمساوية ( )0.716والتي تشير إلى أن التسويق الوردي بأبعاده قد
فسر ما نسبته ( )%71.6من التباين الحاصل في جودة الخدمة.

وقد ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للتسويق الوردي بأبعاده (المنتج الوردي ،الترويج

الوردي ،والتوزيع الوردي ،والعمليات ،والمحيط المادي ،والعاملين) على جودة الخدمة للمطاعم السياحية األردنية ،بينما لم ُيحقق ُبعد
التسعير الوردي إسهاماً بالتأثير داخل المجموعة.

الفرضــية الفرعيــة الثانيــة ( :)H01-2ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α=0.05للتســويق الــوردي بأبعــاده (المنــتج
الوردي ،التسـعير الـوردي ،التـرويج الـوردي ،التوزيـع الـوردي ،العمليـات ،المحـيط المـادي ،العـاملين) علـى السـمعة للمطـاعم السـياحية

األردنية".
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الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار الخطي ،والجدول التالي يبين النتائج:
جدول ( )3نتائج اختبار أثر أبعاد التسويق الوردي على السمعة للمطاعم السياحية األردنية

المتغير التابع

ملخص النموذج
Model Summery
R2
R
معامل
معامل االرتبا
التحديد

السمعة

0.749

0.561

تحليل التبايا
ANOVA
F
Sig

F

91.023

جدول المعامالت
Coefficient
B

المعياري

المنتج الوردي

0.081

0.042

0.083

1.901

0.058

التسعير الوردي

0.044

0.038

0.051

1.166

0.244

الترويج الوردي

0.031

0.042

0.035

0.741

0.459

البيان

Df

498/7 *0.00

الخطأ

Beta

T

T
Sig

التوزيع الوردي

0.151

0.041

0.157

3.683

*0.00

العمليات

0.095

0.045

0.100

2.091

*0.037

المحيط المادي

0.181

0.048

0.186

3.794

*0.00

العاملين

0.293

0.045

0.301

6.455

*0.00

*معنوية عند مستوى ()α≥0.05
قيمة  Tالجدولية= ()1.96

قيمة  Fالجدولية= ()2.90

ويشير الجدول إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتسويق الوردي على السمعة للمطاعم السياحية األردنية ،من خالل

قيمة  Fوالمساوية ( )91.023وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.90ومعنوية عند مستوى داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل
أيضاً معنوية هذا األنموذج عند درجة حرية ( ،)498/7وبلغت قيمة معامل االرتباط  )%74.9(=Rمما يشير إلى وجود عالقة
قوية بين المتغيرات ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2والمساوية ( )0.561والتي تشير إلى أن التسويق الوردي بأبعاده قد فسر ما
نسبته ( )%56.1من التباين الحاصل في السمعة.

وقد ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للتسويق الوردي بأبعاده (التوزيع الوردي ،والعمليات،

والمحيط المادي ،والعاملين) على السمعة للمطاعم السياحية األردنية ،بينما لم تُحقق األبعاد التالية المنتج الوردي ،والتسعير
الوردي ،والترويج الوردي إسهاماً بالتأثير داخل المجموعة.

الفرضــية الفرعيــة الثالثــة ( :)H01- 3ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )α=0.05للتســويق الــوردي بأبعــاده (المنــتج
الــوردي ،التســعير الــوردي ،التــرويج الــوردي ،التوزيــع الــوردي ،العمليــات ،المحــيط المــادي ،العــاملين) علــى الصــورة الذهنيــة للمطــاعم

السياحية األردنية.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار الخطي ،والجدول التالي يبين النتائج:
جدول ( )4نتائج اختبار أثر أبعاد التسويق الوردي على الصورة الذهنية للمطاعم السياحية األردنية

المتغير التابع

تحليل التباين
ANOVA

ملخص النموذج
Model Summery
R
معامل

R2
معامل

الصورة الذهنية

االرتباط

التحديد

0.779

0.608

جدول المعامالت
Coefficient

F

F
Sig

Df

110.132

*0.00

498/7

الخطأ

Beta

T

T
Sig

المنتج الوردي

0.151

0.040

0.158

3.820

*0.00

التسعير الوردي

0.054

0.035

0.064

1.543

0.123

البيان

B

المعياري

الترويج الوردي

0.015

0.039

0.017

0.395

0.693

التوزيع الوردي

0.075

0.038

0.080

1.976

*0.049

العمليات

0.032

0.042

0.035

0.767

0.443

المحيط المادي

0.253

0.044

0.264

5.699

*0.00

العاملين

0.303

0.042

0.317

7.179

*0.00

*معنوية عند مستوى ()α≥0.05
قيمة  Tالجدولية= ()1.96

قيمة  Fالجدولية= ()2.90
276

2021

ويشير الجدول إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتسويق الوردي على الصورة الذهنية للمطاعم السياحية

األردنية ،من خالل قيمة  Fوالمساوية ( )110.132وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.90ومعنوية عند مستوى

داللة ( )α≤0.05وهو ما يمثل أيضاً معنوية هذا األنموذج عند درجة حرية ( ،)498/7وبلغت قيمة معامل االرتباط

 ) %77.9(=Rمما يشير إلى وجود عالقة قوية بين المتغيرات ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2والمساوية ()0.608
والتي تشير إلى أن التسويق الوردي بأبعاده قد فسر ما نسبته ( )%60.8من التباين الحاصل في الصورة الذهنية .وقد

ثبت وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05للتسويق الوردي بأبعاده (المنتج الوردي ،والتوزيع

الوردي ،والمحيط المادي ،والعاملين) على الصورة الذهنية للمطاعم السياحية األردنية بينما لم تُحقق األبعاد التسعير
الوردي ،والعمليات ،والترويج الوردي إسهاماً بالتأثير داخل المجموعة.

النتائج:

 -1أظهرت نتائج الدراسة أن جميع أبعاد التسويق الوردي قد حققت درجات مرتفعة من الموافقة وذلك من وجهة نظر
رواد المطاعم السياحية األردنية فئة األربع نجوم والثالث نجوم ،حيث حصل ُبعد المحيط المادي على
السيدات ّ
وبعد التوزيع الوردي على أدناها حيث تراوحت ما بين (.)%82.8 -%79.6
أعالها ُ
واتفقت مع دراسة (لبصير )2017 ،والتي أظهرت موافقة عالية لعينة الدراسة على المتغير المستقل أال وهو

التسويق الوردي ،حيث كانت درجة الموافقة على بعد المنتج الوردي والتوزيع الوردي عالية ،بينما كانت درجة الموافقة
متوسطة بالنسبة لبعد التسعير والترويج الوردي.

بينما اختلفت مع دراسة (لبصير ) 2017 ،في األبعاد ،واقتصرت الدراسة الحالية فقط على خدمات المطاعم

السياحية األردنية ،بينما تناولت دراسة (لبصير )2017 ،منتجات التجميل لوريال.

واتفقت أيضاً مع نتائج دراسة (حالق ) 2019 ،حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد العينة حول المزيج التسويقي المستخدم في األندية الرياضية
وتحقيق ميزة تنافسية.

واختلفت الدراسة مع دراسة (حالق )2019 ،في األبعاد التي تناولتها الدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد المنتج الوردي وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ويعود السبب بذلك إلى أن المنتجات والخدمات المقدمة من المطاعم فئة األربع نجوم

والثالث نجوم ذات جودة عالية ،كما أن أفراد عينة الدراسة يشعرون بالرضا عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

واتفقت مع نتائج دراسة (لبصير )2017 ،حيث أظهرت الدراسة درجة موافقة عالية لبعد المنتج الوردي ،وتبين أن للمنتج

الوردي تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على والء الزبائن.

واتفقت مع نتائج دراسة (بن دحمان )2017 ،حيث تبين أنه يوجد للمنتج الوردي دور في التأثير على اتخاذ
القرار الشرائي لدى النساء .واختلفت مع الدراسة السابقة في األبعاد التي تم تناولها.

أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد التسعير الوردي وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،ويعود السبب إلى أن المطاعم السياحية األردنية فئة األربع نجوم والثالث نجوم تتمتع

رواد المطاعم السياحية من السيدات بالدفع بطرق متعددة نقداً أو فيزا ،كما أن
بامتالك تكنولوجيا عالية مما ُيسهل على ّ
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المنتجات التي يحصل عليها السيدات في المطاعم من فئة األربع نجوم والثالث نجوم تتناسب أيض ًا مع السعر الذي

يدفعونه.

واتفقت مع نتائج دراسة (لبصير ) 2017 ،حيث أظهرت الدراسة درجة موافقة عالية لبعد التسعير الوردي إذ أن

له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على والء الزبائن.

واتفقت أيضاً مع نتائج دراسة (حالق ) 2019 ،حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التسعير وتحقيق ميزة تنافسية.

 -2أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد الترويج الوردي وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة ،ويعود السبب إلى استخدام المطاعم لوسائل التواصل االجتماعي في تواصلها مع زبائنها
من النساء ،إضافة إلى قيام الزبائن من النساء بالتوصية بتلك المطاعم من خالل الكلمة المنقولة.
واتفقت مع نتائج دراسة (لبصير ) 2017 ،حيث أظهرت الدراسة درجة موافقة عالية لبعد الترويج الوردي إذ أن
له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على والء الزبائن.

واتفقت أيض ًا مع نتائج دراسة (حالق ) 2019 ،حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين الترويج وتحقيق ميزة تنافسية.
 -3أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد التوزيع الوردي وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة ،ويعود السبب إلى قدرة المطاعم على توفير المنتجات والخدمات في األوقات المناسبة
لزبائنه من النساء ،وتقديم تلك المنتجات والخدمات من أماكن قريبة لهن.

واتفقت مع نتائج دراسة (لبصير )2017 ،حيث أظهرت الدراسة درجة موافقة عالية لبعد التوزيع الوردي إذ أن له

تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على والء الزبائن.
واتفقت أيض ًا مع نتائج دراسة (حالق ) 2019 ،حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين التوزيع وتحقيق ميزة تنافسية.
 -1أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد العمليات وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد عينة
رواده من السيدات
الدراسة ،ويعود السبب إلى توظيف المطاعم فئة األربع نجوم والثالث نجوم للعامل التكنولوجي لخدمة ّ

بالشكل األمثل ،إضافة إلى توفير المطاعم لتطبيقات خاصة بها توفر من خاللها كل المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها

باإلضافة لوجود آراء العمالء عليها.
 -2أظهرت نتائج الدراسة أن ُبعد المحيط المادي وهو أحد أبعاد التسويق الوردي قد حقق درجة مرتفعة وذلك من وجهة نظر أفراد
لرواده من النساء،
عينة الدراسة ،ويعود السبب إلى أن الجو العام داخل المطاعم فئة األربع نجوم والثالث نجوم مريح بالنسبة ّ
كما أن المظهر العام للمطاعم من حيث المبنى الخارجي والديكور واألثاث تُعد جذابة بالنسبة لهن.

التوصيات:

 العمل على دراسات مستقبلية كدراسة أثر التسويق الوردي في تحقيق الميزة التنافسية في قطاعات أخرى من وجهةنظر السيدات لكي تكون رافد ومخزون معرفي للطلبة والجامعات ولذوي االختصاص.

 على أصحاب المطاعم المحافظة عى المستوى المرموق الذي توصلوا إليه ،حيث حققت أبعاد التسويق الورديرواد المطاعم.
درجات مرتفعة مما يدل على رضا السيدات من ّ
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 ضرورة إعطاء المحيط المادي في المطاعم الكثير من األهمية لماله من أثر قوي في إقبال وتوجه السيدات إلىالمطاعم.

 البحث وبشكل مستمر عن حاجات ورغبات الزبائن من السيدات بهدف تقديم منتجات وخدمات تلبي حاجاتهنورغباتهن ،وتلبي توقعاتهن.

 على أي مطعم يسعى إلى تطبيق التسويق الوردي واستهداف الزبائن من النساء أن ال ُيهمل الجانب الترويجي ودورهالكبير في الوصول إلى ثقة ووالء المرأة.
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أثر استخدام ذكاء األعمال على إدارة األزمات
دراسة ميدانية في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحريا
حمد محمد الغتم

أ.د نضال صال الحوامده

تاريخ االستالم2021/03/22 :

الملخص

تاريخ القبول2021/05/26 :

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام ذكاء األعمال وأثرها في مراحل إدارة األزمات في المركز الوطني

إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات األولية

للدراسة من خالل تطوير استبانة مكونة من  35فقرة ،تكون مجتمع الدراسة المديرين في اإلدارة العليا ،والوسطى،

واإلشرافية التابعين للمركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين في مختلف الو ازرات في مملكة البحرين

والبالغ عددهم ( )860موظفاً ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية النسبية من المديرين الذين لهم اتصال مباشر

بمركز إدارة األزمات في مختلف الو ازرات في مملكة البحرين والبالغ عددهم ( )266موظفاً .وتم تحليل االستبانة واختبار
فرضيات الدراسة بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية ( ،)Smart.PLS3وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى توافر ذكاء
األعمال ،ومراحل إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين قد بلغ الدرجة المتوسطة
على مقياس ليكرت الخماسي ،كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية للذكاء التنافسي على مراحل إدارة

األزمات.

أوصت الدراسة ضرورة قيام المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين بتحسين ،وزيادة

االهتمام بمستوى تبني إدارة األزمات بمراحلها المختلفة ،مع زيادة االهتمام بدراسة وتحليل االتجاهات والبيانات التاريخية

المتعلقة بحدوث األزمات لتوقع موعد ،وأماكن ،ونوعية األزمات التي ُيمكن حدوثها ،واستخدام معلومات واضحة عن
أيضا ضرورة اعتماد المركز
البيئة الخارجية ومتغيراتها المختلفة ،وذلك لمواجهة األزمات والكوارث في مملكة البحرينً .

على أساليب التنبؤ باألحداث واألزمات المستقبلية من خالل توظيف األساليب العلمية الكمية ،والنوعية الكتشاف اشارات

الخطر ،وامتالك أجهزة اإلنذار المبكر لزيادة قدرة المركز على التعامل مع األزمات.
البحرين.

الكلمات الدالة :ذكاء األعمال ،مراحل إدارة األزمات ،المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة
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The Impact of Using Business Intelligence on Crisis Management
A Field Study at the National Center for Disaster and Crisis Management in the
Kingdom of Bahrain
Prof. Nidal Saleh Al-Hawamdeh

Hamad Muhammad Al-Ghatim

Abstract
The study aimed to identify the reality of the use of business intelligence and its
impact on the stages of crisis management at the National Center for Disaster and Crisis
Management in the Kingdom of Bahrain, and the study relied on the descriptive and
analytical approach, and the primary data for the study were collected through the
development of a questionnaire consisting of 35 paragraphs. The higher, middle, and
supervisory staff of the National Center for Disaster and Crisis Management in the
Kingdom of Bahrain in the various ministries in the Kingdom of Bahrain and the number of
(860) employees, and the study sample was selected according to the relative stratified
method of managers who have direct contact with the Crisis Management Center in the
various ministries in the Kingdom of Bahrain. And their number (266) employees. The
questionnaire was analyzed and the study hypotheses were tested by the statistical
packages program (Smart.PLS3). The results of the study showed that the availability of
business intelligence and the stages of crisis management at the National Center for
Disaster and Crisis Management in the Kingdom of Bahrain reached an average score on
the Likert five-point scale, as the study found. There is a statistically significant impact of
competitive intelligence on the stages of crisis management.
The study recommended the necessity for the National Center for Disaster and
Crisis Management in the Kingdom of Bahrain to improve and increase attention to the
level of adoption of crisis management in its various stages, with increased attention to
studying and analyzing trends and historical data related to the occurrence of crises to
anticipate the date, places, and type of crises that can occur, and use clear information
about the environment The Ministry of Foreign Affairs and its various variables, in order to
face the crises and disasters in the Kingdom of Bahrain. Also, the need for the center to
rely on methods of predicting future events and crises by employing quantitative and
qualitative scientific methods to discover danger signals, and to have early warning devices
to increase the center's ability to deal with crises.
Key words: Business Intelligence, Stages of Crisis Management, National Center for
Disaster and Crisis Management in the Kingdom of Bahrain.
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الجزء األول :اإلطار العام للدارسة:
المقدمة:

يشهد العالم ثورة هائلة في التطور التكنولوجي ،واالتصاالت ،والمعلومات ،وعلى ما يبدو أن موجة االتصاالت

طا دون أن تؤثر عليه ،وتخصصه ألدواتها .ومن ثم ُفرضت نظم ذكاء األعمال كأحد ثمار هذه
وتقدمها لن تترك نشا ً
الثورة والتي تركت بصماتها على مختلف األنشطة االقتصادية ،بما يجعل أسواق العالم ،ومؤسسات الدولة تقف على
أبواب مرحلة جديدة أساسها القدرة على مواكبة التكنول وجيا الحديثة ،واالستفادة من أدواتها المتنوعة التي ساهمت في
تطوير األعمال ،وتحسين جودة الق اررات.

تسعى المنظمات لالهتمام بذكاء األعمال من أجل مواكبة النمو والتطور المتسارع الذي أصاب البيئة الداخلية

والخارجية للمنظمات على اختالف أنواعها ،وظهرت أهمية أدوات ذكاء األعمال بسبب الحاجة إلى تحسين جودة
الق اررات ،ودعم مهام عمال المعرفة ،وتعزيز القدرات التنافسية في ميادين االبتكار اإلداري ،والتنظيمي ،والتكنولوجي ،كما

تغيرت البيئة المحيطة بالمنظمات ،وتغير معها أنماط العمل ،وأساليب اإلدارة ،والفكر اإلداري الذي يقود األعمال في هذا

وشامال في ُبنية ،ووظائف ،وأدوار ذكاء األعمال في المنظمات
تأثير عميًقا
العصر ،وقد تركت هذه التغيرات وغيرها ًا
ً
المعاصرة ،وزادت الحاجة إلى تبني هذا المنهج اإلداري الحديث لدعم صانعي الق اررات بالمعلومات الضرورية لتحسين

جودة ق اررتهم ،والتعامل مع األزمات ،والتكيف مع العوامل البيئية المتغيرة باستمرار.

مبتكر أملته المراحل المتقدمة من ثورة تكنولوجيا المعلومات ،واالتصاالت ،واقتصاد
ًا
مفهوما
ُيعد ذكاء األعمال
ً
المعرفة ،واالقتصاد الرقمي ،وأسهمت في تكوينه ،وانتشاره في المنظمات على اختالف انواعها ،حيث يعتمد ذكاء األعمال
على الفكر التكنولوجي ،واإلبداع المعرفي الذي أصبح سمة من سمات العصر الحالي ،الذي يقوم على االستيعاب

الشامل ،واالستخدام الواعي ،واالستثمار اإليجابي لتقنيات المعلومات ،واالتصاالت الحديثة في ممارسة الوظائف
األساسية لإلدارة على مختلف المستويات التنظيمية في المنظمات المعاصرة.

يشهد العالم العديد من األزمات المتسارعة ،ومع كل أزمة عاشها العالم كانت هناك بوادر وتداعيات ومسببات

تختلف عن األخرى ،وتبدو أزمة كورونا التي نشأت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد األصعب في تاريخ البشرية
المعاصر ،فقد أدت إلى خسائر في االرواح وتقييد حركة البشر وانهيار السياحة ،وتوقف العديد من الصناعات ،وأدت

االزمات المتسارعة إلى ظهور واقع جديد وكذلك مفاهيم ادارية جديدة تتسم بمالمح ورؤى تتناسب مع الطبيعة العامة
للعالم المعاصر ،وتمثل هذه االفكار الجديدة االساس الذي تبني عليه فلسفة االدارة الجديدة عن طريق االخذ بمفهوم ذكاء

االعمال بأدواته المختلفة لتقديم المعلومات الدقيقة الالزمة للتعامل مع مراحل االزمات المختلفة.
تسعى مراكز ادارة الكوارث واالزمات بسبب تزايد وسرعة الضغوطات عليها ،الي ادراك االزمات قبل وقوعها
عبر أنظمة الوقاية واالستعداد ،واستخدام نظم ذكاء االعمال لبناء االستراتيجيات الصالحة للتعامل مع جميع مراحل
االزمة .ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر ذكاء األعمال في مراحل إدارة األزمات في المركز

الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

واستناداً إلى ما تقدم ،تضم الدراسة الحالية أربع أجزاء رئيسةُ ،عقد األول لخلفية الدراسة ،وأُفرد الثاني للعرض
وختم الرابع بمحصلة ألهم النتائج ،االستنتاجات
وخصص الثالث للمنهجية وإجراءات الدراسةُ ،
النظري لمفاهيم الدراسةُ ،
والتوصيات.
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مشكلة الدراسة:

الشك في ان يواجه مركز ادارة الكوارث واالزمات ف ي وقتنا الحالي العديد من التحديات الناتجة عن التغيرات

والتطورات السريعة ،والمتالحقة ،وتصاعد حدة الكوارث ،واالزمات التي يشهدها العالم ،وكان اخرها أزمة كورونا التي

أثرت على العالم أجمع ،وأدت إلى خسارة المزيد من األرواح واألموال ،وأظهرت هذه األزمة بصورة واضحية للعالم أجمع
المسبق مع األزمات للتخفيف من آثارها السلبية على
أهمية األدوات ،والمناهج اإلدارية الحديثة التي تساعد على التعامل ُ
بناء
شتى مجاالت الحياة ،وهذا يتطلب ضرورة مواكبة التطوير ،والتغيير ،واستثمار المفاهيم المعاصرة ،التي أوجدت ً

جديدا تستهدى ب ه المراكز واالدارات الحديثة لمواجهة الكوارث واالزمات للحفاظ على االرواح والممتلكات من خالل
فكرًيا ً
ممارسة ذكاء االعمال للتعامل مع مراحل األزمات المتنوعة.

تتطلب األزمات ادارة ناجحة وذكية تقوم بجمع المعلومات والبيانات ،وتحليلها واتخاذ القرار بالوقت المناسب،

مما يساهم بالحد من هذه األزمات ،وتعمل الدول على ايجاد نوع من المعلومات التي تُساعدها على توقع األزمات قبل
وقوعها للمساعدة في إدارة األزمات بكفاءة وفاعلية.
يعمل مركز ادارة االزمات في البحرين في ظل ظروف بيئية تتسم بدرجة عالية من التعقيد مما يتطلب تبني
استراتيجيات ا دارية فعالة لمواجهة التحديات منها تبني مفهوم ذكاء االعمال ،الذي يعتبر من المجاالت المتقدمة في ادارة

االزمات باعتباره من االدوات الهامة التي تمكن مركز ادارة الكوارث واالزمات من القدرة على صياغة استراتيجياته بشكل

مؤخر ظهرت الحاجة جلية ألهمية تبني
ًا
يتالءم مع االزمة المحتملة .ومن هنا وبعد ،وبسبب األزمات التي اجتاحت العالم
األساليب اإلدارية الحديثة للمساعدة في إدارة األزمات بمراحلها المختلفة ،واتخاذ التدابير الالزمة لتفادي آثارها السلبية،
ومراكز إدارة األزمات بصفة عامة ،والمركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين بصفة خاصة احوج إلى
تبني األساليب اإلدارية الحديثة ،وتوظيف ذكاء األعمال بأدواته المختلفة للمساهمة في إدارة األزمات بكفاءة وفاعلية.

هذا وقد أثبتت أزمة كورونا غير المسبوقة الدور الحيوي الذي تؤديه األساليب اإلدارية الحديثة ومنها اتباع

المنهج العلمي في مواجهة األزمات وإدارتها ،فبينما ُيجاهد العالم لمكافحة جائحة "كوفيد  ،"19-ظل اغالق الحدود،
وحظر التجول ،واإلغالق العام ،وغير ذلك من القيود على الحركة ،جاء التحول الرقمي ،وتكنولوجيا المعلومات بأنظمتها

المختلفة ومنها أدوات ذكاء األعمال بما تُقدمه من معلومات دقيقة لمتخذي الق اررات طوق نجاة ُليبرز للعالم أجمع أهمية
ونظر ألهمية ذكاء األعمال في مراحل إدارة
ًا
توظيف التكنولوجيا الحديثة في شتى المجاالت .وعلى ضوء ما سبق،

األزمات ،تبلورت مشكلة الدراسة ،بصياغة السؤال الرئيس التالي :ما هو أثر ذكاء األعمال في أدارة األزمات ،في المركز

الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحريا.
أسئلة الدراسة:

 -1ما مستوى توافر ذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء
التنافسي) ،في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا

والوسطى واإلشرافية؟

 -2ما مستوى توافر أبعاد مراحل إدارة األزمات بأبعادها(مرحلة الوقاية واالستعداد ،مرحلة المواجهة ،مرحلة التعافي) ،في
المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا والوسطى

واإلشرافية؟
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أهمية الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة – على حد علم الباحثان – التي تناولت أثر ذكاء األعمال في مراحل

إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين ،بالتالي تمد المكتبة العربية بدراسة جديدة

تُثري المعرفة النظرية ،وتسد الفجوة المعرفية في هذا المجال ،كما أن موضوع ذكاء األعمال يحظى بأهمية بالغة في
األوساط العلمية؛ حيث ُيعول عليه بشكل كبير في مواجهة العديد من العديد من التحديات ،واألزمات ،والتغييرات التي

تميز العصر الحالي.

كما يتوقع لنتائج الد ارسة وتوصياتها ان تساهم بشكل فعال في تقديم المعلومات الالزمة لصانعي القرار سواء

على مستوى الدولة أو مراكز ادارة األزمات في مملكة البحرين ،من خالل تحديد مستوى تبني مراحل إدارة األزمات من
وجهة نظر المبحوثين الذين لهم اتصال مباشر بمركز إدارة األزمات في مختلف الو ازرات في مملكة البحرين ،خاصة في
ظل أزمة كورونا التي أثرت على شتى مجاالت الحياة في دولة البحرين ،بالتالي تنبثق أهمية هذه الدراسة كونها تساهم
في تقديم أنموذج حديث للتعامل مع إدارة األزمات من خالل توظيف أدوات ذكاء األعمال ،ومعالجة نقاط الضعف في

هذا المجال.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها:

 -1التعرف على مستوى توافر ذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء
التنافسي) ،في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا والوسطى
واالشرافية.

 -2التعرف على مستوى توافر مراحل إدارة األزمات بأبعادها(مرحلة الوقاية واالستعداد ،مرحلة المواجهة ،مرحلة التعافي) ،في
المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا والوسطى واالشرافية.

 -3تحليل اثر ممارسة ذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي)
مجتمعةً في مراحل إدارة األزمات بأبعادها (مرحلة الوقاية واالستعداد ،مرحلة المواجهة ،مرحلة التعافي) في المركز الوطني
إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين.

 -4تقديم مجموعة من التوصيات ،والمقترحات ،التي تُساعد أصحاب القرار في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة
البحرين بهدف تحسين استخدام ذكاء األعمال ،واالرتقاء بمستوى التعامل مع مراحل إدارة األزمات.

أنموذج الدراسة:

ُيصور الشكل رقم ( ) 1.1أنموذج الدراسة ،الذي يوضح المتغيرات واألبعاد الرئيسة المعتمدة فيها:

الشكل ( )1.1أنموذج الدراسة ،اعتماداً على الدراسات التالية:
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دراسات المتغير المستقل:
Berhane, A., Nabeel, M., & Große, C. (2020, December). The Impact of Business
Intelligence on Decision-Making in Public Organizations. International Conference on
Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).2 (8)pp. 435-439.
Martín-Rojas, R., García-Morales, V. J., Garrido-Moreno, A., & García-Sánchez, E. (2020).
Can Business Intelligence Enhance Organizational Performance Through Corporate
Entrepreneurship?. In Handbook of Research on Approaches to Alternative
Entrepreneurship Opportunities 19(1) 198-221). IGI Global.
دراسات المتغير التابع:
Coombs, W. T. (2020). Public sector crises: realizations from covid-19 for crisis
communication. Partecipazione e conflitto, 13(2), 990-1001.
Alves, J. C., Lok, T. C., Luo, Y., & Hao, W. (2020). Crisis management for small business
during the COVID-19 outbreak: Survival, resilience and renewal strategies of firms in
Macau. thinking, 7(1), 194-203.

-

-

-

فرضيات الدراسة:

بناء على مشكلة الدراسة وموضوع البحث وعناصرها المختلفة وقد
لقد قام الباحثان بوضع عدد من الفرضياتً ،
كانت على النحو التالي:

الفرضـــية الرئيســـية األولـــى ) :)Ho1ال يوج ــد أث ــر ذو دالل ــة احص ــائية حس ــب تص ــورات المبح ــوثين عن ــد مس ــتوى الدالل ــة

( (α≤0.05لذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمـال ،الـذكاء التنافسـي) مجتمعـة
علــى م ارحــل إدارة األزمــات بأبعادهــا (مرحلــة الوقايــة واالســتعداد ،مرحلــة المواجهــة ،مرحلــة التعــافي) فــي المركــز الــوطني

إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين.

وللتحقق من تأثير ذكاء األعمال على كل بعد من مراحل ادارة االزمة في الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في

مملكة البحرين ،فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة إلى ثالث فرضيات ،وعلى النحو التالي:

الفرضــية الفرعيــة األول ـى ( :)Ho11ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية حســب تصــورات المبحــوثين عنــد مســتوى الداللــة ((α≤0.05

لذكاء األعمـال بأبعـاده (استشـراف المسـتقبل ،المعالجـة التحليليـة ،أداء إدارة األعمـال ،الـذكاء التنافسـي) مجتمعـة علـى مرحلـة الوقايـة

واالستعداد كأحد أبعاد مرحلة إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين.

الفرضية الفرعية الثانية ( :)Ho12ال يوجد أثر مهم ذو داللة احصائية حسب تصورات المبحوثين عنـد مسـتوى الداللـة ((α≤0.05

لذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمعة علـى مرحلـة المواجهـة

كأحد أبعاد مرحلة إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين.

الفرضية الفرعية الثالثة ( :)Ho13ال يوجد أثر مهم ذو داللة احصائية حسب تصورات المبحـوثين عنـد مسـتوى الداللـة ((α≤0.05

لذكاء األعمال بأب عاده (استشراف المستقبل ،المعالجـة التحليليـة ،أداء إدارة األعمـال ،الـذكاء التنافسـي) مجتمعـة علـى مرحلـة التعـافي
كأحد أبعاد مرحلة إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين.

حدود الدراسة:
الحدود البشرية :ستقتصر الدراسة على المديرين الـذين لهـم اتصـال مباشـر بمركـز إدارة األزمـات فـي مختلـف الـو ازرات فـي
مملكة البحرين.

الحدود الزمانية :ستجرى الدراسة العملية خالل عام .2021-2020
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الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مملكة البحرين ،بالتحديـد فـي المركـز الـوطني إلدارة الكـوارث واالزمـات فـي مملكـة
البحرين.

التعريفات اإلجرائية:

في ضوء استعراض التعريفات المختلفة التي تناولتها األدبيات السابقةُ ،يمكن تحديد التعريفات اإلجرائية
لمتغيرات هذه الدراسة وأبعادها ،على النحو اآلتي:

أوالً :المتغير المستقل :ذكاء األعمال :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات فـي مملكـة البحـرين .علـى
جمــع المعلومــات ،وتحليلهــا بدقــة لــدعم ق ـ اررات األعمــال ،أو تحويــل البيانــات والمعلومــات والمعــارف إلــى ذكــاء ذي قيمــة
وجعله قابالً للتطبيق .وتم تمثيل ذكاء األعمال في هذه الدراسة بثالثة أبعاد رئيسة ،هي:

 استشراف المستقبل :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على تحليلبناء على بيانات ومؤشرات كمية ونوعية تهدف الى توقع االزمات والكوارث ،وتم
المعلومات المتاحة لتوقع المستقبلً ،
قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)5-1

 المعالجة التحليلية :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على ادارة ومعالجةوعرض البيانات في بيئة متعددة االبعاد ألغراض التحليل ،فضالً عن دعم عمليات اتخاذ القرار وتوليد التقارير
باالستناد الى مستودع البيانات .وتم قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)10-6

 أداء إدارة األعمال :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على عملية تحديدأهداف الشركة ،ومراقبة الطرق المستخدمة لتحقيق تلك األهداف وتحديد الوسائل التي تمكن المدراء والعاملين من
تحقيق تلك االهداف .وتم قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)15-11
-

الذكاء التنافسي :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على وتحليل ونشر

لمعلومات ذكية ودقيقة وذات صلة وذات توقيت مناسب ومتبصرة وكافية فيما يتعلق بتطبيقات بيئة االعمال
لالستفادة منها في اتخاذ الق اررات المتعلقة بإدارة األزمات بم ارحلها المختلفة .وتم قياسها في االستبانة بالفقرات من

(.)20-16

ثانيـــاً :المتغيـــر التـــابع :م ارح ــل إدارة األزم ــات :وتع ــرف إجرائ:ي ــا بـ ــأنها :ق ــدرة الم ــدراء ف ــي المرك ــز ال ــوطني إلدارة الكـ ـوارث
واالزمات في مملكة البحرين على تحديد مجموعـة مـن الخطـوات واإلجـراءات الالزمـة للتعامـل مـع وضــع غيــر عـادي(غير
طبيعــي) لتجنــب االضــطراب النفســي ،وتقليــل األضـرار والخســائر فــي األرواح والممتلكــات قــدر اإلمكــان .وتــم تمثيــل م ارحــل

إدارة األزمات في هذه الدراسة بأربعة أبعاد رئيسة ،هي:

 مرحلة الوقاية واالستعداد :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على وضعالخطط والسيناريوهات لألزمات القادمة والمتوقعة بناء على التنبؤات وتحليل البيانات المتعلقة بمصادر األزمات .وتم

قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)25-21
 مرحلة المواجهة :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على تنفيذ الخططالموضوعة في مرحلة ما قبل األزمة والتعديل عليها بما يتناسب مع العمليات على أرض الواقع والتغييرات الحاصلة

على األزمة لمواجهة األزمة ،والتقليل من آثارها السلبية .وتم قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)30-26

287

2021

 -مرحلة التعافي :قدرة المدراء في المركز الوطني إلدارة الكوارث واالزمات في مملكة البحرين على إيجاد كافة

األعمال والخطط الخاصة بإعادة األوضاع الى ما كانت عليه قبل األزمة من خالل تنفيذ خطط العالج المختلفة.

وتم قياسها في االستبانة بالفقرات من (.)35-31

الجزء الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم ذكاء األعمال:

تعددت ،وتنوعت المفاهيم والتعريفات التي قدمها الباحثان حول مصطلح ذكاء األعمال كل بحسب خلفيته

العلمية أو وجهة النظر التي ينظر من خاللها إلى هذا المفهوم ،إذ عرف ) Martin et al (2020ذكاء األعمال بأنه:
مجموعة من األدوات التي تعمل ع لى استخراج المعرفة من قواعد البيانات ،بحيث تمكن هذه المعرفة المنظمات من اتخاذ
الق اررات التكتيكية ،والتشغيلية بالنسبة للمستويات اإلدارية ،وتحليل البيانات المكتسبة من مصادرها الداخلية والخارجية

وتقديمها في شكل معلومات جاهزة لالستخدام ،وتخزينها في الذاكرة التنظيمية الستخدامها عند الحاجة.

في حين عرف ) Berhane et al (2020ذكاء األعمال بأنه :عملية جمع ما يكفي من المعلومات الصحيحة

في الوقت المناسب ،وبطريقة قابلة لالستخدام والتحليل ،وأن يكون لها أثر إيجابي على مرحلة األعمال ،والتكتيكات،
والعمليات.

ويعرف الباحثان ذكاء االعمال بأنه مجموعة من النظريات ،والتقنيات ،والتطبيقات ،واألدوات ،والعمليات

والمهارات وأفضل الممارسات التى تمكن عملية الوصول إلى مصادر البيانات المختلفة ،ثم تحليل هذه البيانات وتحويلها

لمعلومات اَنية في شكل بيانات ُمخزنة قابلة لالستخدام تساعد على فهم الواعي للبيئة الداخلية والخارجية بهدف تحديد
التوجه اإلستراتيجي للمنظمة.
أهمية ذكاء األعمال:

تبرز أهمية أنظمة ذكاء األعمال من خالل النقاط اآلتية (العزاوي)2018 ،

 دعم الذاكرة التنظيمية بالمعرفة :فذكاء األعمال يعمل على توفير المعلومات ،والمعرفة من مصادرها المتنوعة،وتخزينها في الذاكرة التنظيمية للمنظمة ،ومن ثم جعلها متاحة الستخدام العاملين بمختلف المستويات اإلدارية.

 تطوير كفاءة العاملين في الخط األول (التشغيليين) إذ يزود النظام بالبيانات الحديثة ،والدقيقة التي تُمكن العاملينمن حل مشكالت العمل اليومية.
مهما من البنية التحتية األساسية للمنظمة لدوره الهام
 دعم البنية التحتية التنظيمية :أصبح ذكاء األعمال جزًءا ًبالحصول على المعلومات من مصادرها المتنوعة ،التي يحتاج إليها العاملين بمختلف المستويات اإلدارية في
المنظمة.
أبعاد ذكاء األعمال:

في ضوء االطالع على األدب السابق ،أمكن للباحثين تحديد مجموعة من األبعاد لتفسير واقع ذكاء األعمال

توضيحا لهذه األبعاد:
وهي( :استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء أدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) ،وفيما
ً
استش ـراف المســتقبل :يعــد مصــطلح استش ـراف المســتقبل مــن المصــطلحات التــي تباينــت حولــه اآلراء ،فهــو فــي الواقــع علــم

يتنــاول األحــداث التــي لــم تقــع بعــد ،وعنــدما تحــل ستصــبح حاض ـرا ،حيــث بــدأ انتشــار هــذا المصــطلح فــي الــدول الغربيــة،

فتعددت تسمياته عند ترجمته إلى العربية للداللة علـى علـم المسـتقبل مـن قبيـل استشـراف المسـتقبل ،التنبـؤ بالمسـتقبل ،د ارسـات
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المســتقبل ،صــور المســتقبل ،بــدائل المســتقبل ،االستشـراف المســتقبلي ،وكــل المصــطلحات ذات الصــلة تــدل علــى مجموعــة مــن
الخطوات ،واالجراءات التي يتم انتهاجها لتوقع االتجاه المستقبلي للمنظمة (فارح.)2016 ،
المعالجــة التحليليــة :تقنيــة تســاعد علــى إدارة ومعالجــة وعــرض البيانـات فــي بيئــة متعــددة األبعــاد ألغـراض التحليــل ،فضـ ًـال
عــن دعــم عمليــات اتخــاذ الق ـرار ،وتوليــد التقــارير باالســتناد إلــى مســتودع البيانــات ،حيــث تعــد هــذه التقانــة احــد المكونــات

الرئيسة الذكاء األعمال ،وتساعد على تحليل البيانات في بيئة متعددة األبعاد (.)Asare et al ,2020

وتُقدم هذه التقنية خدمة التعامل مع العشرات ،وقد تكون المئات من االستعالمات المعقدة من أجل استرجاع
المعلومات ،واستخدامها عند الحاجة ،وتعد مرحلة انتقالية بين بيئة خزن البيانات في الذاكرة التنظيمية للمنظمة ،واسلوب
عرض البيانات والتقارير ليكون صالحاً لالستخدام بطريقة يسهل الوصول إلى المعلومات المطلوبة (Westerlund,

).2008

أداء إدارة األعمال :يمكـن تعريـف أداء إدارة األعمـال علـى أنهـا :عمليـة شـاملة تجمـع العديـد مـن العناصـر التـي تتمثـل فـي
الممارسة الناجحة إلدارة األفراد ،والموارد الداخلية بكفاءة ،وفاعلية لتحقيق أهداف المنظمة (صالح وأخرون.)2017 ،

الــذكاء التنافســيُ :يعــرف بأنــه :عمليــة يــتم مــن خاللهــا جمــع ،وتحليــل ،ونشــر المعلومــات التــي تحتاجهــا المنظمــة لتطــوير
منتجاته ــا ،وتحقي ــق التف ــوق عل ــى المنافس ــين ،وأن تك ــون ه ــذه المعلوم ــات كافي ــة فيم ــا يتعل ــق بتطبيقه ــا ف ــي بيئ ــة األعم ــال
والمنافسين (.)Nithya & Kiruthika 2020

تنبع أهمية الذكاء التنافسي من خالل مساعدة المنظمات الحصول على المعلومات المهمة التي تُساعد متخذي
الق اررات االستراتيجية على اتخاذ الق اررات المناسبة التي تحقق أهداف المنظمة االستراتيجية ،وتحقق التميز التنظيمي،

والتفوق على المنافسين ،والتكيف مع العوامل البيئية الخارجية المتغيرة (.)Stefanikova & Masarova.2017
إدارة األزمات:

يعود مصطلح األزمة Crisisإلى علم الطب اإلغريقي القديم حيث كانت تستخدم هذه الكلمة كمرادف يستخدم

للداللة على وجود مفصل تحولي هام أو لحظات مصيرية خاصة بتطور المرض لدى االنسان (السالمي ،)2005 ،حيث

أن المؤشرات المعتادة لألزمة في المرض في هذا العلم هي األعراض التي تتكون من اضطراب ضربات القلب وضغط
الدم والتنفس ،مما يعني حدوث نقطة تحول جوهرية ومفاجئة على صحة االنسان ،وبعد ذلك انتقل هذا المصطلح إلى

بقية فروع العلم الحياتي واالنساني (صادق.)2007 ،
وعرفت إدارة األزمات بأن ها :اتباع أسلوب علمي ومنهج منظم في التعامل مع المواقف ،والحاالت االستثنائية

والطارئة التي تعصف بالمنظمة في مختلف مراحلها بهدف ضبطها وإحكام السيطرة عليها ،والتخفيف من وطأة أضرارها،
وانعكاساتها السلبية (الكردي.)2014 ،

كما ُعرفت إدارة األزمات بأنها :عبارة عن مجموعة األنشطة واالتصاالت التي يقوم بها المديرون بهدف تقليل
مستقبال ( Bundy ,
احتمالية حدوث األزمة ،للتقليل من آثارها السلبية ،واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع حدوثها
ً

.)2017

مراحل أدارة األزمات:

تمر إدارة األزمات بعدد من المراحل؛ إذ تتطلب كل مرحلة التعامل وفق منهج إداري كفؤ إلدارة األزمة بفاعلية،

وهذه المراحل بيانها بما يلي (:)Coombs,2020
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مرحلـة الوقايـة واالســتعداد :وهـي المرحلــة التـي تنـذر بوقـوع األزمــة ،وغالبـا مـا تكــون مرحلـة تتبلـور فيهــا مشـكلة مـا وتتفــاقم
حتــى تنــتج عنهــا األزمــة ،وتتطلــب مرحلــة مــا قبــل األزمــة عــددا مــن اإلج ـراءات والتــدابير التــي تســاعد فــي مواجهــة األزمــة،

والتقليل من آثارها السلبية (.)Luoma & Canel,2020

وفي هذه المرحلة يتم التنبؤ باألزمات وفيها تستشعر القيادات اإلدارية العليا في المنظمات باحتمالية وقوع أزمة

بناء
ما ،حيث تبني المنظمات التكهنات باحتمالية وقوع أزمة ما من خالل ظهور بعض الدالئل والمؤشرات التحذيرية ،أو ً
على المعلومات التي يتم الحصول عليها من البيئة المحيطة بالمنظمة (.)Alves et al ,2020
المسـبقة ،فكلمـا كـان الجهـد
مرحلة المواجهة :تعد هذه المرحلة اختبا ار حقيقيـا للخطـط المعـدة سـلفا ،وللتجهيـزات والتـدريبات ُ
المبـذول فــي المرحلـة الســابقة كافيــا أدى ذلـك إلــى نجــاح إدارة األزمـة فــي مرحلــة المواجهـة ،كمــا وتعــد هـذه المرحلــة المحــور
ال ـرئيس لمفهــوم إدارة األزمــة ،حيــث يتــولى فريــق األزمــة اســتخدام الصــالحيات الممنوحــة لــه ،ويطبــق الخطــط الموضــوعة
المعـدة ُمسـبًقا ،بحيـث تـتم د ارسـة مـدى
ويستخدم المهـارات المكتسـبة مـن التـدريب واالسـتعداد لمواجهـة األزمـة ضـمن الخطـة ُ
مطابقــة الســيناريوهات ،والبــدائل المعــدة مــع طبيعــة األزمــة ،وفــي حــال وجــود اختالفــات يــتم إعــداد خطــط جديــدة لمواجهــة

األزمة واحتوائهـا ،وكـذلك التـدخل الفعلـي وفقـا للسـيناريو المعـد مسـبًقا ،ويـتم د ارسـة البـدائل وتقييمهـا لتحديـد البـديل األفضـل،
وإصدار التعليمات ومتابعة خطوات التنفيذ ،وتحليلها ،وإجراء التعديالت المطلوبة (.)Pattyn & Hecke,2020
مرحلة التعافي :تعـد مرحلـة الخـروج مـن بوتقـة األزمـة والتعـافي مـن االضـطرابات ،وهـي مـن أهـم الم ارحـل التـي تثبـت مـدى
قدرة المنظمـة علـى مواج هـة األزمـات ،ونجاحهـا ،وتفوقهـا فـي تحقيـق هـدفها فـي البقـاء واالسـتمرار ،فالمنظمـات التـي تسـعى
جاهدة لتحقيق هذا الهدف ،ال يتوجب عليها االستسالم لألزمة وإنما العمل على مواصلة أعمالهـا والتخطـيط لكيفيـة معالجـة

األضـرار التـي لحقـت بهـا جـراء األزمـة بصـورة متزامنـة ،واتخــاذ االجـراءات الالزمـة لمنـع تكرارهـا فـي المسـتقبل ،والـتعلم مــن
التجربة (.)Johnston, J., & Sheehan,2020
الدراسات السابقة:

تم تقسم الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأخرى اجنبية ،هذا وقد تم ترتيب الدراسات وفًقا لتسلسلها الزمني

من األحدث إلى األقدم ،وفيما يلي تبيانها:
أوالً :الدراسات العربية:

 -1دراسة محمد ،ورمزي ( .)2020بعنون" :أثر أنظمة ذكاء األعمال على التوجهات الريادية للقطاع المصرفي الفلسطيني :بنك
نموذجا " .هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام أنظمة ذكاء األعمال وأثرها على التوجهات الريادية لبنك
فلسطين
ً
فلسطين ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات األولية للدراسة من خالل تطوير استبانة ،وقد
أظهرت النتائج أن واقع استخدام أنظمة ذكاء األعمال قد حصل على تقدير مرتفع ،كما بينت النتائج وجود أثر ذو داللة

إحصائية ألنظمة ذكاء األعمال في مستوى تحقيق التوجهات الريادية.

 -2دراسة عادل ( .) 2020بعنوان" :دور تقنيات ذكاء األعمال في تحسين سمعة المنظمة ،دراسة ميدانية في شركات االتصاالت
العراقية" .هدفت الدراسة التعرف إلى أثر ذكاء األعمال في تحسين سمعة المنظمة ،في شركات االتصاالت العراقية،
استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،تم تطوير استبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة المكونة من
( )120مفردة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،وتم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي اإلستداللي ،توصلت
الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية ألنظمة ذكاء األعمال في المحافظة على سمعة المنظمة.
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 -3دراسة حورية ( .) 2020بعنوان" :إدارة األزمات في مستشفى محمد بو ضياف في ظل جائحة كورونا ،دراسة ميدانية لعينة من
اإلداريين ،والممرضين" .هدفت الدراسة إلى تقييم أثر فعالية إدارة األزمات في مستشفى محمد بو ضياف ،الجزائر لمواجهة
جائحة كورونا ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها ،تكونت عينة
الدراسة (طبقيه نسبيه) من  113مبحوثًا ،توصلت الدراسة إلى أن نظام إدارة األزمات المطبق في مستشفى محمد بو ضياف
غير فعال ،وغير قادر على مواجهة تداعيات جائحة كورونا في الجزائر من وجهة نظر المبحوثين.

 -4دراسة عميش ( .) 2020بعنوان" :التفكير اإلستراتيجي وتأثيره على إدارة األزمات في المؤسسات ،دراسة حالة على عينة من
الجامعات الجزائرية" .هدفت الدراسة إلى إبراز تأثير التفكير اإلستراتيجي على إدارة األزمات في الجامعات الجزائرية ،واتبع

المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )108مبحوثًا تم اختيارهم بطريقة
بمستوى متوسط ،وتبين أيضاً وجود أثر
العينة العشوائية البسيطة ،وأشارت النتائج إلى أن مستوى تطبيق إدارة األزمات جاء
ً

ذي داللة إحصائية للتفكير اإلستراتيجي في إدارة األزمات في الجامعات الجزائرية محل الدراسة.

 -5دراسة عابدين وصويص ( .) 2019بعنوان" :أثر نظم ذكاء األعمال في بناء البراعة التنظيمية في البنوك العاملة في فلسطين"،

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم ذكاء األعمال في بناء البراعة التنظيمية في البنوك العاملة في فلسطين ،واتبع
المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )120تم اختيارهم بطريقة المسح

بمستوى مرتفع ،وتبين أيضاً وجود
الشامل ،وأشارت النتائج إلى أن مستوى تطبيق أنظمة ذكاء األعمال والبراعة التنظيمية جاء
ً
عالقة طردية بين مكونات نظم ذكاء األعمال وبناء البراعة التنظيمية.

 -6دراسة عباس ( .) 2019بعنوان" :أثر ذكاء األعمال في تحديد الخيار اإلستراتيجي في مجال الصناعات الكهربائية التابعة
لو ازرة الصناعة والمعادن ،العراق – بغداد" .هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر أبعاد ذكاء األعمال والمتمثلة (المعالجة

التحليلية ،إدارة أداء األعمال ،الذكاء التنافسي) في تحديد الخيار اإلستراتيجي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة
وزعت على عينة بلغت ( )45مفردة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،وبهدف معالجة البيانات تم استخدام أساليب
االحصاء الوصفي االستداللي ،وكانت االستنتاجات التي توصل إليها الباحث وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ذكاء

األعمال والخيار اإلستراتيجي.

ثانياً :الدراسات األجنبية:

دراسـة ) ،Borissova et al (2020بعنـوانA Framework of Business Intelligence System for :
.Decision Making in Efficiency Management
هدفت الدراسة التعرف إلى دور ذكاء األعمال في عمليات دعم الق اررات ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،واإلجابة عن تساؤالتها ،تم تطبيق الدراسة على شركات أنظمة المعلومات في استراليا،

مديرا ،تم اختيارهم باستخدام اسلوب العينة الطبقية ،توصلت الدراسة إلى أن أنظمة
وتكونت عينة الدارسة من (ً )350
ذكاء األعمال تؤثر في كفاءة اإلدارة ،كما تؤثر في اتخاذ الق اررات.
دراسـة ( ، Jaklič et a)2018بعنـوانThe role of compatibility in predicting business intelligence :
.and analytics use intentions

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التوافق في التنبؤ بنية الشركات الستخدام ذكاء األعمال .استخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،واختبار فرضياتها ،استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع

البيانات األولية من أفراد وحدة التحليل ،تكونت عينة الدراسة من المديرين العاملين في شركات أنظمة المعلومات في دول
مدير تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،تم استخدام اإلحصاء الوصفي
ًا
اوروبا والبالغ عددهم ()196
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االستداللي لإلجابة عن تساؤالت الدارسة ،واختبار فرضياتها ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها :أن قدرة
الشركات على التنبؤ تدعمها تقنيات ذكاء األعمال ،وأن من أهم دواعي تبني نهج ذكاء األعمال لزيادة قدرة الشركات على

التنبؤ.

دراسـة ( ،Torres et al )2018بعنـوانEnabling firm performance through business intelligence :
and analytics: A dynamic capabilities perspective
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر قدرات ذكاء األعمال في أداء الشركات في ظل الدور الوسيط للقدرات
التغير ،تكون مجتمع الدراسة من
الديناميكية التي تصف مقدرة الشركات على التعامل مع البيئات التنظيمية سريعة
ّ
موظفا تم اختيارهم بطريقة العينة
العاملين في شركات أنظمة المعلومات في الواليات المتحدة ،والبالغ عددهم ()268
ً
العشوائية البسيطة ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات األولية

من عينة الدراسة ،توصلت الدراسة إلى أن القدرات الديناميكية تؤدي الدور الوسيط في العالقة بين قدرات ذكاء األعمال
وأداء الشركات ،أيضاً ،تؤثر قدرات ذكاء األعمال بشكل ايجابي في األداء.

الجزء الثالث :منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ،ويهتم بوصفها

تعبير كمياً وكيفياً ،إضافة إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات وتوصيات نظرية
وصفا دقيًقا ويعبر عنها ًا
ً
وتطبيقية.
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة المديرين في اإلدارة العليا ،والوسطى ،واإلشرافية التابعين للمركز الوطني إلدارة الكوارث

واالزمات في مملكة البحرين في مختلف الو ازرات في مملكة البحرين والبالغ عددهم ( )860موظفاً ،وبناء على جدول

اختيار العينات لـ ( )Krejcie & Morgan, 1970فقد بلغت عينة الدراسة ( )266مفردة ،وبنسبة ( )%31من المجتمع
كامالً ،والجدول رقم ( )1يوضح الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة حسب المسميات الوظيفية:
الجدول ()1
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عينة الدراسة:

وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية النسبية من المديرين الذين لهم اتصال مباشر بمركز إدارة األزمات

في مختلف الو ازرات في مملكة البحرين والبالغ عددهم ( )266موظفاً ،حيث تم توزيع ( )266إستبانة عليهم الكترونياً،

وبعد استرجاع اإلستبانات تم استبعاد ( )14استبانة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي ،وذلك بسبب عدم

اكتمال االستجابات أو عدم مشاركة أفراد عينة الدراسة بالمشاركة في تعبئة االستبانات ،فتمثلت العينة النهائية بـ ()252

مبحوث ًا في الدوائر والو ازرات وحدة المعاينة ،والتي تمثل ما نسبته ( )%94.7من العينة الرئيسة ،ويوضح الجدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة.

الجدول رقم ( :)2توزيع افراد عينة الدراسة

طرق جمع البيانات:
المتعددة ،ولتحقيق أهداف ِ
ِ
وتُمِثّل أدوات جمع البيانات ،والمعلومات الضرورية ِ
الدراسة
للدراسة من مصادرها
ّ
ّ
ّ
بشّقيها :النظري والعملي؛ لجأ الباحثان إلى مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات ،هما:

المصــادر األوليــة :وتشــمل البيانــات التــي تـ ّـم اســتخراجها مــن االســتبانات الموزعــة علــى عينــة الد ارســة .وتتضـ ّـمن االســتبانة
للدراسة ،وشملت عـددا مـن العبـارات التـي تعكـس أهـداف ِ
طَّورة؛ بوصفها أداة رئيسة ِ
الد ارسـة وأسـئلتها؛ لإلجابـة عنهـا مـن
الم َ
ّ
ّ
ً
ُ

المبحوثين.

طـر النظريـة ِ
الحاليـة لمصـادر البيانـات الثانويـة ،التـي تتمثـل
للد ارسـة
المصادر الثانوية :وفيها اتجه الباحثان إلى معالجة األُ ُ
ّ ّ
ّ
بالكتــب ،والم ارجــع العربيــة واإلنجليزيــة ذات العالقــة ،والــدوريات والمقــاالت والتقــارير ،واألبحــاث و ِ
الد ارســات الســابقة ،التــي
ّ
تناولــت موضــوع ِ
الد ارســة ،والبحــث فــي مواقــع اإلنترنــت المختلفــة؛ وكــان هــدف الباحثــان مــن اللجــوء إلــى المصــادر الثانويــة؛
ّ
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تغطي ــة اإلط ــار النظ ــري لمتغيـ ـرات ا ِلد ارس ــة ،والتَّع ـ ُّـرف إل ــى آخ ــر المس ــتجدات الت ــي ح ــدثت ف ــي موض ــوع ِ
الد ارس ــة الح ــالي،
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
ومتغيراتها.
ّ
أداة الدراسة:

تم تطوير االستبانة من ( ) 35فقرة لتغطي جميع مخطط الدراسة ،وتضمنت ثالثة أقسام رئيسة ،كما هو موضح

بالمقياس أدناه:
المحــور األول :يخــص المعلومــات التعريفيــة عــن مجتمــع الد ارســة ،وأعــد فــي ضــوء المعمــول بــه مــن قبــل الكتــاب والبــاحثين
الســابقين ،وباالســتناد إلــى المعرفــة اإلحصــائية الموجــودة بهــذا الخصــوص ،واشــتملت علــى :النــوع االجتمــاعي ،العمــر ،عــدد

سنوات الخبرة ،المؤهل التعليمي ،المسمى الوظيفي.

ـر مسـتقالً ،تـم قيـاس هـذا المتغيـر بأربعـة أبعـاد ،هـي :استشـراف
المحور الثاني :يخص قيـاس ذكـاء األعمـال ،بوصـفه متغي ًا
المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي.

المحــور الثالــث :خصــص لقيــاس المتغيــر التــابع :م ارحــل إدارة األزمــات ،تــم قيــاس هــذا المتغيــر بثالثــة أبعــاد ،هــي :مرحلــة
الوقاية واالستعدادي ،مرحلة المواجهة ،مرحلة التعافي.

ويوضح الجدول ( )3تركيبة االستبانة بحسب متغيراتها وأبعادها الرئيسة ،وعدد فقراتها.
الجدول ( :)3أبعاد أداة الدراسة وفقراتها
المتغير الرئيس

ذكاء األعمال

مراحل إدارة األزمات

صدق أداة الدراسة الظاهري:

األبعاد

الفقرات

استشراف المستقبل

5-1

المعالجة التحليلية

10-6

أداء إدارة األعمال

15-11

الذكاء التنافسي

20-16

مرحلة الوقاية واالستعداد

25-21

مرحلة المواجهة

30-26

مرحلة التعافي

35-31

النوع

متغير مستقل

متغير تابع

لغايات صدق اختبار أداة الدراسة؛ تم عرضها على مجموعة من المحكمين األكاديميين ذوي االختصاص في

عدد من الجامعات األردنية برتبة أستاذ ،وأستاذ مشارك؛ وذلك من أجل التعرف إلى صدق األداة ،وكذلك التأكد من

محكما؛ وذلك بغرض معرفة آرائهم واالستفادة من
سالمة لغتها ،وانسجام فقراتها مع أهداف الدراسة ،وبلغ عددهم ()12
ً
خبراتهم؛ وللتأكد من درجة مالءمة صياغة الفقرات لغوي:ا ،ومحتواها ،ومدى شموليتها ،وتغطيتها للموضوع المبحوث،
استقر
وإبداء أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة ،سواء أكان بالحذف ،أم اإلضافة ،أم التغيير .ونتيجة لما ُذكر ،فقد
ّ
وص ِّح َح المقياس
شطر
ًا
الرأي على المقياس َبعد إجراء تعديل على فق ارته ،إضاف ًة وحذ ًفا،
ً
وجمعا ،تثبيتًا ،وإعادة صياغةُ ،
وبعده.
قبل اجتيازه التَّحكيم لغوي:ا َ

ثبات أداة الدراسة:

يعد ثبات أداة ِ
أيضا -إلى
ّ
ويشير– ً
الدراسة أحد المؤشرات الخاصة بالتحّقق من دقتّها ،والتناسق بين أجزائهاُ ،
ُ
ِ
ِ
َّ
مدنا به من معلومات ،وقد
الدقة ،واإلتقان ،واالتساق؛ لما تَ ّ
الموضوعية ،كما يجب أن تكون األداة على درجة عالية من ّ
ّ
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قام الباحثان باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس مدى التناسق في إجابات
ِ
المناسبة
المبحوثين عن كل الفقرات الموجودة في المقياس ،وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم ُ
طبيقية ُي َعّد معقوالً في البحوث المتعلقة بالعلوم اإلدارية
لمعامل (كرونباخ ألفا) ،فإن ( )Alpha ≥ 0.70من الناحية التَّ ّ
ُ
ِ
الدراسة.
واإلنسانية ( ،)Carrión et al, 2016والجدول ( )4يبين نتائج ثبات أداة ّ
جدول رقم ( :)4تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بيا محتويات المقاييس المستخدمة في اِّ
الدراسة

الفقرات

البعد

5-1

استشراف المستقبل

عدد الفقرات
5

قيمة معامل الثبات )(Alpha
0.783

10-6

المعالجة التحليلية

5

0.767

16-11

أداء إدارة األعمال

5

0.789

21-17

الذكاء التنافسي

5

0.845

26-22

مرحلة الوقاية واالستعداد

5

0.830

31-27

مرحلة المواجهة

5

0.707

36-32

مرحلة التعافي

5

0.795

أظهرت نتائج التَّحليل؛ أن م عامل (كرونباخ ألفا)ِ ،
لم قياس أبعاد ذكاء األعمال تراوحت بين (-0.767
ّ ُ
مؤشر على درجة عالية من
 ،)0.845ولمقياس أبعاد مراحل إدارة األزمات تراوحت بين ( ،)0.830-0.707وهو ِّ
االعتمادية؛ وبناء على نتائج التَّحليل السابق ،فإن المقاييس المستخدمة في ِ
االتساق
الدراسة تتمتَّع بدرجة عالية من ِّ
ّ
ّ
ُ
َ
ً
الداخلي بين محتوياتها ،وبقدرتها على تحقيق أهداف ِ
الدراسة ،واالعتماد عليها في المراحل َّ
الالحقة من التَّحليل.
ّ
الجزء الرابع :نتائج الدراسة الميدانية:
اإلجابة عا تساؤالت الدراسة:

مناقشة َّ
النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على :ما مستوى توافر ذكاء األعمال ،بأبعاده اآلتية:

(استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) في المركز الوطني إلدارة الكوارث
واألزمات في مملكة البحرين ،من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا ،والوسطى ،واإلشرافية؟

جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى توافر ذكاء األعمال بأبعادها.

تسلسل الفقرة

البعد

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

المستوى بالاِّنسبة

للمتوسة الحسابي

5-1

استشراف المستقبل

3.31

0.51

2

متوسط

10 - 6

المعالجة التحليلية

3.33

0.74

1

متوسط

15 - 11

أداء إدارة األعمال

3.04

0.70

4

متوسط

20 - 16

الذكاء التنافسي

3.06

0.77

3

متوسط

3.19

---

المتوسط الكلي

متوسط

لمتغير ذكاء األعمال جاء بدرجة متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي
يظهر من الجدول ( ،)5أن المتوسط الكلي
ّ
الكلي ( ،)3.19وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.33-3.04على مقياس (ليكرت) الخماسي ،الذي ُيشير إلى أن
مستوى
تصورات المبحوثين في اإلدارة العليا ،والوسطى ،واإلشرافية في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في
ّ
مملكة البحرين ،حول مستوى توافر ذكاء األعمال بأبعاده؛ من وجهة نظر المبحوثين جاء بدرجة متوسطة ،واحتل ُبعد
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(المعالجة التحليلية) المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.33وانحراف معياري ( ،)0.74في حين جاء ُبعد (أداء
البعد ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.04وانحراف معياري (.)0.70
إدارة األعمال) في المرتبة األخيرة بين فقرات هذا ُ
مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالس ـؤال الثــاني الــذي يــنص علــى :مــا مســتوى ت ـوافر م ارحــل إدارة األزمــات ،بأبعادهــا اآلتيــة:
(مرحلــة الوقايــة واالســتعداد ،مرحل ـة المواجهــة ،مرحلــة التعــافي) فــي المركــز الــوطني إلدارة الك ـوارث واألزمــات فــي مملكــة

البحرين .من وجهة نظر المبحوثين في اإلدارة العليا ،والوسطى ،واإلشرافية؟

جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى توافر أبعاد مراحل إدارة األزمات

تسلسل الفقرة

البعد

المتوسة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

المستوى بالاِّنسبة

للمتوسة الحسابي

5-1

مرحلة الوقاية واالستعداد

3.27

0.68

3

متوسط

10 - 6

مرحلة المواجهة

3.28

0.79

2

متوسط

15 - 11

مرحلة التعافي

3.78

0.74

1

مرتفع

3.44

---

المتوسط الكلي

متوسط

لمتغير مراحل إدارة األزمات جاء بدرجة متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي
يظهر من الجدول ( ،)6أن المتوسط الكلي
ّ
الكلي ( ،)3.28وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ( )3.78-3.27على مقياس (ليكرت) الخماسي ،الذي ُيشير إلى أن مستوى

تصورات المبحوثين في اإلدارة العليا ،والوسطى ،واإلش ارفية في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين ،حول
ّ
مستوى توافر مراحل إدارة األزمات بأبعادها؛ من وجهة نظر المبحوثين جاء بدرجة متوسطة ،واحتل ُبعد (مرحلة التعافي) المرتبة

األولى بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.78وانحراف معياري ( ،)0.74في حين جاء ُبعد (مرحلة الوقاية واالستعداد) في المرتبة األخيرة
البعد ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.27وانحراف معياري (.)0.68
بين فقرات هذا ُ

موثوقية وصالحية أنموذج القياس:

ِ
بالضرورة أن تلك النما ْذج تتمتع
أن التوصل إلى نماذج أكثر صالحية لالستخدام وأكثر مالءمة لبيئة بحثية ،يعني ّ

عالي ْين؛ تتيح للدراسات الالحقة استخدامها ،واستناداً إلى ( )Hair et al,2019فمعايير الصق التقاربي هي:
بصدق ،وموثوقية َ
الثبات المركب ( ،)CRمعدل التباين المستخرج ( ،)AVEالصدق التمييزي ،جودة المطابقة ،معامل تقييم البيانات ،وكانت نتائج هذه
االختبارات كما يلي:

معدل التبايا المستخرج ،ومعامل الثبات المركب:

ِّ
الص ْد ْق التقاربي
الجدول رقم ( :)7مؤشرات موثوقية وصالحية أنموذج القياس مؤشرات ا

معيار المقارنة

معدل التبايا المستخرج
AVE
<0.50

الثبات المركب
Composite Reliability CR
<0.70

استشراف المستقبل

0.626

0.855

المعالجة التحليلية

0.637

0.837

أداء إدارة األعمال

0.626

0.783

الذكاء التنافسي

0.680

0.801

مرحلة الوقاية واالستعداد

0.648

0.792

مرحلة المواجهة

0.637

0.819

مرحلة التحدي

0.583

0.846

مرحلة التعافي

0.572

0.810

المتغيرات
ا
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يتضح من خالل الجدول أعاله أن كل معدل التباين ( )AVEأكبر من  ،0.50كما أن جميع معامالت الثبات
المركب ( )CRمعنوية ومقبولة من الناحية االحصائية ألنها أكبر من  ،0.70وهي ضمن المعدالت المسموح وفقاً ل

.Kim & Tagkopoulos, (2018).
ِّ
الص ْد ْق التمييزي :Discriminant Validity
ا
ويمكن الحصول
ويشير إلى تباعد الفقرات
لمتغير ما بشكل منطقي ،وعدم تكرارها ،وتداخلها مع ّ
ّ
متغيرات أخرىُ ،
ُ
ِ
ِ
الدراسة ،وأبعادها ،ذلك االختبار الذي يقيس أن الفقرة
متغيرات ّ
الص ْد ْق التَّمييزي بين ّ
عليه من خالل اختبار مصفوفة ّ
ِ
الم َّ
متغيرات أخرى ،ويتم قياس ذلك من خالل تداخل األبعاد مع بعضها
عينة تقيس
المتغير الذي ُبنَي ْت من أجله وال تَقيس ّ
ّ
ُ
البعد ونفسه أكبر من قيمة العالقة مع ُبعد آخر ،لكي نقول أن األبعاد مستقلة عن
البعض ،ويجب أن تكون العالقة بين ُ
بعضها حسب معايير(.)Henseler,2015

ِّ
الص ْد ْق التمييزي
جدول ( :)8مؤشرات ا

استشراف

المعالجة

أداء إدارة

الذكاء

المستقبل

التحليلية

األعمال

التنافسي

مرحلة الوقاية

مرحلة

مرحلة

واالستعداد

المواجهة

التعافي

استشراف المستقبل

0.670

المعالجة التحليلية

0.395

0.778

أداء إدارة األعمال

0.557

0.404

0.717

الذكاء التنافسي

0.457

0.367

0.687

0.742

مرحلة الوقاية واالستعداد

0.331

0.211

0.647

0.339

0.690

مرحلة المواجهة

0.538

0.378

0.536

0.496

0.392

0.643

مرحلة التعافي

0.111

0.167

0.193

0.250

0.079

0.250

0.850

جودة المطابقة )Model Goodness of Fit (GoF

يتم تعريف  Good of Fit of the Model GoFعلى أنها مقاييس التوافق المعتمدة ،وهي الوسط الهندسي

لكل من متوسط التباين المستخرج ( )AVEومتوسط  R-square R2للمتغير التابع .الهدف الرئيسي من Goodness of

 Fitهو تقدير جودة نموذج الدراسة ،ويتم استخراج جودة النموذج حسب المعادلة التالية :

تم استخراج معامل  GOFللتحقق أيضاً من جودة أنموذج الدراسة والجدول ويوضح الجدول رقم ( )20.4يوضح

نتائج العمليات الحسابية الختبار .GOF

الجدول ( :)9نتائج العمليات الحسابية الختبار .GOF
متوسة ()R2
0.449

()AVE( ₓ )R2
0.281

متوسة ()AVE
0.626

𝑬𝑽𝑨 ∗ 𝟐𝑹√
0.530

* مـ ــن  -0.10أقـ ــل مـ ــن ( 0.25جـ ــودة نمـ ــوذج قليلـ ــه) ،مـ ــن  -0.25أقـ ــل مـ ــن ( 0.360متوسـ ــطة) ،أكبـ ــر مـ ــن 0.360

(مرتفعة).
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يالحظ من الجدول ( )20.4أن قيمة  GOFوبلغت ( ،)0.530وهي ضمن الحدود المقبولة إحصائياً وبما أنها

تفوق ( )0.360فهذا يدل على جودة النموذج المقترح في الدراسة الحالية.

معامل تقييم التبايا ( ،)VIFومعامل التبايا المسموح به:
تم التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
المتغيرات المستقلة ) ،(Multicollinearityباستخدام معامل
عال بين أبعاد
َّ
ّ
تضخم التباين) ،(VIFواختبار التباين المسموح به ( )Toleranceلكل بعد من أبعاد ِ
الدراسة ،مع مراعاة عدم تجاوز
ّ
ُ
معامل تضخم التباين ( )VIFللقيمة ( ،)10حسب ) ،(Ringle Silva D. & Bido, 2014وأن تكون قيمة التباين
المسموح به ( (Toleranceأكبر من (.)0.05
جدول رقم ( :)10اختبار معامل تضخم التبايا والتبايا المسموح للمتغيرات المستقلة
األبعاد

التبايا المسموح به ))Tolerance

معامل تقييم التبايا()VIF

استشراف المستقبل

0.504

1.984

المعالجة التحليلية

0.375

2.663

أداء إدارة األعمال

0.317

3.15

الذكاء التنافسي

0.497

2.01

المتغيرات المستقلة كانت أقل من ( )10وتتراوح ما بين
ويظهر الجدول ( ،)10أن قيمة ( )VIFلجميع أبعاد
ّ
ُ
( ،)2.663-1.984كما يالحظ أن قيمة التباين المسموح به ( )Toleranceلجميع تلك األبعاد كانت أكبر من (،)0.05
وتتراوح ما بين ()0.504-0.317؛ لذلك يمكن القول أنه ال يوجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
عال بين أبعاد
ُ
المتغيرات المستقلة.
ّ
نتائج النموذج البنائي:

هناك بعض االختبارات المطلوبة التي تركز عموماً على تقييم األنموذج البنائي للدراسة .هذه االختبارات هي:

معامل التحديد ( ،)R2حجم التأثير ( ،)F2القدرة التنبؤية ( ،)Q2ستتم مناقشة كل هذه االختبارات بشكل فردي في األقسام
الفرعية التالية:
معامل التحديد )Coefficient of Determination (R2

معامل التحديد أو  R-Squareويرمز له على أنه  R2هو أحد السمات الرئيسة في عملية تقييم األنموذج

البنائي ،حيث تمثل هذه القيمة مقدرة المتغير أو مجموعة المتغيرات المستقلة على تفسير التباين في المتغير التابع Hair

) .et al. (2014يوضح الجدول ( )11قيم  R2لمتغيرات الدراسة الرئيسة:

الجدول رقم ( :)11معامالت التحديد للمتغيرات المستقلة بحسب معامل (.)R2
المتغيرات

) (R2معامل التحديد

ذكاء األعمال ← مراحل إدارة األزمات

0.663

ذكاء األعمال ← مرحلة الوقاية واالستعداد

0.660

ذكاء األعمال ← مرحلة المواجهة

0.296

ذكاء األعمال ← مرحلة التعافي

0.178

يستخدم معامل التحديد ) (R2لقياس نسبة التباين في المتغيرات التابعة التي استطاع النموذج تفسيرها .وقد كان
معامل التحديد للمتغير التابع في النموذج وهو مراحل إدارة األزمات ) ،(R2 =0.663وهذا يشير إلى أن  %66.3من
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فسر متغير ذكاء األعمال ما مقداره
التباين في مراحل إدارة األزمات تم تفسيره من خالل ذكاء األعمال ،وبذات السياق َّ

( )%66.3من التباين في مرحلة الوقاية واالستعداد ،و( )29.6من التباين في مرحلة المواجهة ،و( )17.8من التباين في
مرحلة التعافي .األمر الذي يقدم دليل واضح على قوة النموذج الرياضي في تفسير متغيرات الدارسة.

حجم التأثير The Effect Size :F2

يتم استخدام معامل  F2لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع ،وبالتالي ،اذا كانت قيمة  F2أكبر

من  0.350يكون حجم تأثير كبير ،بينما تعتبر القيمة بين  0.150إلى  0.350متوسطة ،والقيمة التي تتراوح بين 0.02

إلى أقل  0.150تعتبر صغيرة ،والقيمة األقل من  0.02ليس لها أي تأثير ) .(Draper, 2018يعرض الجدول ()12
نتائج حجم تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة الحالية.
الجدول رقم ( :)12حجم تأثير المتغيرات المستقلة بحسب معامل (.)F2
المتغي ارت

( (effect size F2حجم التأثير

النتيجة

ذكاء األعمال ← مراحل إدارة األزمات

0.418

تأثير قوي

ذكاء األعمال ← مرحلة الوقاية واالستعداد

0.440

تأثير قوي

ذكاء األعمال ← مرحلة المواجهة

0.197

تأثير متوسط

ذكاء األعمال ← مرحلة التعافي

0.162

تأثير متوسط

تُشير نتائج الجدول رقم ( )25.4إلى أن معامل ) (F2للمتغير التابع في النموذج وهو مراحل إدارة األزمات (F2
) ، =0.418وبذات السياق بلغ حجم تأثير ذكاء األعمال في مرحلة الوقاية واالستعداد ( ،)0.440و( ،)0.197لمرحلة
المواجهة و( )0.162لمرحلة التعافي.
القدرة التنبؤية للنموذج (:: Predictive Relevance of the Model)Q2

القدرة التنبؤية ( )Q2هي معايير إحصائية أخرى تستخدم لتقييم جودة األنموذج البنائي .االفتراض الرئيسي

للعالقة التنبؤية تستند على أن المتغير المستقل يجب أن يكون لديه القدرة الكافية للتنبؤ بالمتغير التابع وقياساته
) .(Ramayah et al., 2018لهذا الغرض ،تم استخدام عملية  Blindfoldingلتحديد قيمة  Q2من خالل برنامج
 .Smart PLS3لذلك ،إذا كانت قيمة  Q2أكبر من الصفر ( ،)Q2> 0فهذا يعني وجود أهمية تنبؤيه بين المتغير
المستقل والتابع في نموذج الدراسة بينما تشير قيمة  Q2أقل من الصفر إلى أن النموذج يفتقر إلى القدرة التنبؤية ،وهذا

يدل على ضعف النموذج المقترح ( .)Hair et al ,2017ويوضح الجدول ( )13نتائج اختبار  Q2لمتغيرات الدراسة:
الجدول رقم ( :)13القدرة التنبؤية لمتغيرات الدراسة بحسب معامل (.)Q2
المتغيرات

( )Q2القدرة التنبؤية

النتيجة

ذكاء األعمال ← مراحل إدارة األزمات

0.231

يوجد اهميه تنبؤيه

ذكاء األعمال ← مرحلة الوقاية واالستعداد

0.288

يوجد اهميه تنبؤيه

ذكاء األعمال ← مرحلة المواجهة

0.174

يوجد اهميه تنبؤيه

ذكاء األعمال ← مرحلة التعافي

0.104

يوجد اهميه تنبؤيه

تُشير نتائج الجدول رقم ( )Q2إلى أن معامل ) (Q2للمتغير التابع في النموذج وهو مراحل إدارة األزمات (Q2
) ، =0.231وتدل هذه النتيجة على أن لنظم ذكاء األعمال القدرة على التنبؤ بمراحل إدارة األزمات بمقدار ()%23.1
وبذات السياق أن لمتغير ذكاء األعمال القدرة على التنبؤ بمرحلة الوقاية واالستعداد بمقدار ( ،)%28.8و()%17.4

لمرحلة المواجهة ،و( )%10.4لمرحلة التعافي.
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نتائج اختبار الفرضيات:
نتـــائج تحليـــل الفرضـــية الرئيســـة األولـــى ( )H01الت ــي ت ــنص عل ــى :ال يوج ــد أثــر ذو دالل ــة إحص ــائية؛ حس ــب تص ـ ّـورات

المبحــوثين عنــد مســتوى داللــة ) (α ≤ 0.05لــذكاء األعمــال بأبعــاده (استش ـراف المســتقبل ،المعالجــة التحليليــة ،أداء إدارة
األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مراحل إدارة األزمات بأبعاده (مرحلـة الوقايـة واالسـتعداد ،مرحلـة المواجهـة ،مرحلـة
التعافي) مجتمع ًة ،في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

ويظهر الشكل رقم ( )2.4األنموذج البنائي النهائي الختبار الفرضية الرئيسية األولى ( .)H01كما يشير الجدول

رقم ( )27.4إلى قيم ( )tومعامالت المسارات ) (pcومستوى الداللة ) (sigالتي تبين األثر المباشر لذكاء األعمال في
مراحل إدارة األزمات .ويمكن تلخيص نتائج هذه الفرضية على النحو التالي:
جدول رقم ( :)14نتائج اختبار األثر المباشر لذكاء األعمال في مراحل إدارة األزمات.
المسار

معامل المسار

الخطأ المعياري

T

P

ذكاء األعمال  >-مراحل إدارة األزمة.

0.814

0.113

*7.209

0.000

*عند مستوى داللة إحصائية ).(α ≤ 0.05

وقد أظهرت نتائج الجدول ( ،)14وجود أثر ذي داللة معنوية ،لذكاء األعمال في مراحل إدارة األزمات؛ ِإ ْذ بلغ معامل

المسار ()0.814؛ عند مستوى داللة احصائية ( ،)0.000وهي أصغر من مستوى المعنوية التي افترضتها الدراسة ( ،)0.05كما
أشارت النتائج بذات الجدول إلى أن قيمة ) (tقد بلغت ( ،)7.209وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية )(α ≤ 0.05؛

وهذا ُيشير إلى أن ذكاء األعمال يؤثر على مراحل إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين؛
بالتالي فإن زيادة االهتمام بذكاء األعمال من شأنه توليد أثر في مراحل إدارة األزمة؛ ووفق هذه النتائج؛ تُرفض فرضية العدم
( )H01على مستوى هذه ِ
تصورات
الدراسة ،وتُقبل فرضية اإلثبات التي تَ ُنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية؛ حسب
ّ
ّ
المبحوثين عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لذكاء األعمال بأبعاده (استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال،
الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مراحل إدارة األزمات بأبعادها (مرحلة الوقاية واالستعداد ،مرحلة المواجهة ،مرحلة التعافي) مجتمع ًة،
في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

ويوضح الشكل ()2؛ نتائج اختبار أثر ذكاء األعمال في مراحل إدارة األزمات ،في المركز الوطني إلدارة الكوارث
ُ
واألزمات في مملكة البحرين.
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الشكل رقم ( :)2األ نموَذ ْج البنائي النهائي الختبار الفرضية الرئيسية األولى ( ،)H01حسب نتائج اختبار (.)SMART- PLS. 3

وللتحقق من تأثير لذكاء األعمال في كل ُبعد من أبعاد مراحل إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث
واألزمات في مملكة البحرين ،فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى إلى ثالث فرضيَّات ،وكانت نتائج اختبارها ،حسب

الجدول ( ،)15على النحو اآلتي:

جدول رقم ( :)15نتائج اختبار أثر ذكاء األعمال في أبعاد مراحل إدارة األزمات.
المسار

معامل المسار

الخطأ المعياري

T

P

R2

ذكاء األعمال  >-مرحلة الوقاية واالستعداد.

0.813

0.043

18.709

0.000

0.660

ذكاء األعمال  >-مرحلة المواجهة.

0.544

0.112

4.869

0.000

0.296

ذكاء األعمال  >-مرحلة التعافي.

0.422

0.125

3.366

0.000

0.178

*عند مستوى داللة إحصائية ).(α ≤ 0.05
نتــائج تحليــل الفرضــية الفرعيــة األولــى ( :)H011التــي تــنص علــى :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية؛ حســب تصـ ّـورات

المبحــوثين عنــد مســتوى داللــة ) (α ≤ 0.05لــذكاء األعمــال بأبعــاده (استش ـراف المســتقبل ،المعالجــة التحليليــة ،أداء إدارة

األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة الوقاية واالستعداد في المركـز الـوطني إلدارة الكـوارث واألزمـات فـي مملكـة
البحرين.

وقد أظهرت نتائج الجدول ( ،)15وجود أثر ذي داللة معنوية ،لذكاء األعمال في مرحلة الوقاية واالستعداد؛ ِإ ْذ

بلغ معامل المسار ()0.813؛ عند مستوى داللة احصائية ( ،)0.000وهي أصغر من مستوى المعنوية التي افترضتها
الدراسة ( ،)0.05كما أشارت النتائج بذات الجدول إلى أن قيمة ) (tقد بلغت ( ،)18.709وهي ذات داللة إحصائية عند

فسر ما مقداره ( )%66من التباين في
مستوى المعنوية )(α ≤ 0.05؛ كما أشارت نتائج التحليل إلى أن ذكاء األعمال قد ّ
مرحلة الوقاية واالستعداد ،حسب معامل التحديد ).(R2 =0.660
ووفق هذه النتائج؛ تُرفض فرضية العدم ( )H011على مستوى هذه ِ
الدراسة ،وتُقبل فرضية اإلثبات التي َتُنص
ّ
تصورات المبحوثين عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لذكاء األعمال بأبعاده
على أنه :يوجد أثر ذو داللة إحصائية؛ حسب ّ
(استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة الوقاية واالستعداد في

المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

نتــائج تحليــل الفرضــية الفرعيــة الثانيــة ( :)H012التــي تــنص علــى :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية؛ حســب تصـ ّـورات
المبحــوثين عنــد مســتوى داللــة ) (α ≤ 0.05لــذكاء األعمــال بأبعــاده (استش ـراف المســتقبل ،المعالجــة التحليليــة ،أداء إدارة

األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة المواجهة في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.
وقد أظهرت نتائج الجدول ( ،)15وجود أثر ذي داللة معنوية ،لذكاء األعمال في مرحلة المواجهة؛ ِإ ْذ بلغ
معامل المسار ()0.544؛ عند مستوى داللة احصائية ( ،)0.000وهي أصغر من مستوى المعنوية التي افترضتها

الدراسة ( ،) 0.05كما أشارت النتائج بذات الجدول إلى أن قيمة ) (tقد بلغت ( ،)4.869وهي ذات داللة إحصائية عند
فسر ما مقداره ( )%29.6من التباين
مستوى المعنوية )(α ≤ 0.05؛ كما أشارت نتائج التحليل إلى أن ذكاء األعمال قد ّ
في مرحلة الوقاية واالستعداد ،حسب معامل التحديد ).(R2 =0.296
ووفق هذه النتائج؛ تُرفض فرضية العدم ( )H012على مستوى هذه ِ
الدراسة ،وتُقبل فرضية اإلثبات التي َتُنص
ّ
تصورات المبحوثين عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لذكاء األعمال بأبعاده
على أنه :يوجد أثر ذو داللة إحصائية؛ حسب ّ
301

2021

(استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة المواجهة في المركز
الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

نتــائج تحليــل الفرضــية الفرعيــة الثالثــة ( :)H013التــي تــنص علــى :ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية؛ حســب تصـ ّـورات
المبحــوثين عنــد مســتوى داللــة ) (α ≤ 0.05لــذكاء األعمــال بأبعــاده (استش ـراف المســتقبل ،المعالجــة التحليليــة ،أداء إدارة
األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة التعافي في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

وقد أظهرت نتائج الجدول ( ،)15وجود أثر ذي داللة معنوية ،لذكاء األعمال في مرحلة التعافي؛ ِإ ْذ بلغ معامل

المسار ()0.422؛ عند مستوى داللة احصائية ( ،)0.000وهي أصغر من مستوى المعنوية التي افترضتها الدراسة

( ،)0.05كما أشارت النتائج بذات الجدول إلى أن قيمة ) (tقد بلغت ( ،)3.366وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى
فسر ما مقداره ( )%17.8من التباين في
المعنوية )(α ≤ 0.05؛ كما أشارت نتائج التحليل إلى أن ذكاء األعمال قد ّ
مرحلة التعافي.
ووفق هذه النتائج؛ تُرفض فرضية العدم ( )H013على مستوى هذه ِ
الدراسة ،وتُقبل فرضية اإلثبات التي َتُنص
ّ
تصورات المبحوثين عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05لذكاء األعمال بأبعاده
على أنه :يوجد أثر ذو داللة إحصائية؛ حسب ّ
(استشراف المستقبل ،المعالجة التحليلية ،أداء إدارة األعمال ،الذكاء التنافسي) مجتمع ًة ،في مرحلة التعافي في المركز

ويوضح الشكل ()3؛ نتائج اختبار أثر ذكاء األعمال في أبعاد
الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرينُ .
مراحل إدارة األزمات ،في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين.

الشكل رقم ( :)3األ نموَذ ْج البنائي النهائي الختبار أثر ذكاء األعمال في أبعاد مراحل إدارة األزمة ،حسب نتائج اختبار
()SMART- PLS 3

االستنتاجات:

 -1أشارت نتائج التحليل اإلحصائي في إلى َّ
لمتغير ذكاء األعمال في المركز الوطني إلدارة الكوارث
الكلي
أن المتوسط
َّ
ّ
احتل ُب ْعد (المعالجة التحليلية) المرتبة األولى ،في حين جاء ُب ْعد
واألزمات في مملكة البحرين جاء بدرجة متوسطة ،و َّ
(إدارة أداء األعمال) في المرتبة األخيرة.

وتدل هذه النتيجة على أن درجة إدراك المديرين في اإلدارة العليا والوسطى واإلشرافية في المركز الوطني إلدارة

الكوارث واألزمات في مملكة البحرين جاءت بدرجة متوسطة حول أبعاد ذكاء األعمال .وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن
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العاملين في المركز ليس لديهم المقدرة الكافية أو القناعة الكافية باستخدام أدوات ذكاء األعمال وتوظيفها في إدارة
األزماتُ ،معتمدين على مشهد العمل التقليدي في أداء أعمالهم.
 -2أشارت نتائج التحليل اإلحصائي في إلى َّ
لمتغير إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث
الكلي
أن المتوسط
َّ
ّ
احتل ُب ْعد (مرحلة التعافي) المرتبة األولى ،في حين جاء ُب ْعد
واألزمات في مملكة البحرين جاء بدرجة متوسطة ،و َّ
(مرحلة الوقاية واالستعداد) في المرتبة األخيرة.
وقد تعزى هذ ه النتيجة إلى أن الكوارث واألزمات تأتي في وقت مفاجئ ،ومباغت ،وأن العاملين في المركز

الوطني إلدارة الكوارث واالزمات ال يعلمون متى سوف تأتي الكارثة ،ولكنهم ال يلبثوا إال أن يواجهوها وجهاً لوجه ،كما

مفاجئا لمملكة البحرين ولجميع الدول المجاورة ،وجاءت مرحلة الوقاية
حدث في أزمة جائحة كورونا ،فقد كان األمر
ً
واالستعداد في المرتبة األخيرة ،وربما يعزى ذلك إلى قلة الخبرة وعدم حدوث الكوارث واألزمات بشكل متكرر ،األمر الذي
يصعب المهمة أمام العاملين في المركز ،لعدم إمكانية تحديد نوع األزمة أو الكارثة ،ومتى سوف تحدث وما هي
المسببات ،وما هي الحلول الخاصة بكل أزمة ،ألنه بالواقع كل أزمة أو كارثة لها طبيعتها ومعطياتها ،ومشكالتها

وحلولها ،وهو ما أضعف نوع ًا ما االستعداد والوقاية لمرحلة ما قبل األزمة ،وجاءت مرحلة التعافي بالمرتبة األولى ،وقد
يعزى ذلك إلى السعي الدائم لمملكة البحري ن ممثلة بالمركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات باإلسراع وإيجاد الحلول
للتعافي والخروج من األزمات والكوارث للحفاظ على مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.

 -3دلت نتائج الدراسة على وجود أثر ذي داللة احصائية ،لذكاء األعمال في مراحل إدارة األزمات؛ وهذا ُيشير إلى أن
ذكاء األعمال يؤثر على مراحل إدارة األزمات في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين؛
ونظر لوجود عدد قليل
ًا
بالتالي فإن زيادة االهتمام بذكاء األعمال من شأنه توليد أثر في مراحل إدارة األزمات.
ِ
السابقة ،التي تناولت األثر المباشر لذكاء األعمال في إدارة األزمات ،أو ربطت بين هذين المتغيرين ،على
ّ
الدراسات ّ
ِ
الدراسة؛ فقد ارتأت
حد علم الباحثان في البيئة العربية وغيرها ،ولغرض محاكاة النتائج التي توصلت إليها هذه ّ
الدراسة الحالية إجراء مقارنات مع دراسات سابقة يأتي في صلب موضوعها تحقيق أهداف ِ
ِ
المتمثلة
ّ
ّ
الدراسة الحالية؛ ُ
ُ
ُ
بتناول ذكاء األعمال كمتغير مستقل وعالقته مع المتغيرات والمفاهيم اإلدارية األخرى ،وقد اتفقت نتائج ِ
الدراسة
ّ
ُ
الحالية مع العديد من ِتلك ِ
الدراسات التي أكدت وجود أثر إيجابي مهم ذو داللة إحصائيَّة لذكاء األعمال في تلك
ّ
المتغيرات والمفاهيم ،مثل دراسة :محمد ورمزي ( ،)2020التي توصلت إلى وجود أثر ذي داللة احصائية ألنظمة
ذكاء األعمال في مستوى تحقيق التوجهات الريادية ،في القطاع المصرفي الفلسطيني .ودراسة عادل ( )2020التي
توصلت إلى وجود أثر ذي داللة احصائية لذكاء األعمال في المحافظة على سمعة المنظمة في شركات االتصاالت
العراقية ،ودراسة حورية ( ) 2020التي توصلت إلى أن التفكير اإلستراتيجي يؤثر في إدارة األزمات في الجامعات
الجزائرية ،ودراسة عابدين وصويص ( )2019التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مكونات نظم ذكاء
األعمال وبناء البراعة اإلستراتيجية في شركات الصناعات الكهربائية في العراق.
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة ،فأنه ُيمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تُساهم في رفع مستوى تبني منهج
ذكاء األعمال في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين ،وهذه التوصيات هي:

303

2021

 -دلت النتائج على أن مستوى توافر ذكاء األعمال في المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين،

جاء بدرجة متوسطة ،لذل توصي الدراسة بضرورة تعزيز ،وتحسين مستوى ذكاء األعمال لدوره الهام في مراحل إدارة

األزمات بما تُقدمه أدوات ذكاء األعمال من تقنيات حديثة تقوم بتحويل البيانات األولية إلى معلومات مفيدة ذات
قيمة ،ومعنىُ ،يمكن استخدامها في مراحل إدارة األزمات المختلفة التي تواجه مملكة البحرين .كما توصي الدراسة

بضرورة عرض المعلومات بطريقة واضحة الستخدامها من قبل صانعي الق اررات وذلك لمواجهة األزمات والكوارث.

 -ضرورة قيام المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين بتحسين ،وزيادة االهتمام بمستوى تبني إدارة

األزمات بمراحلها المختلفة ،مع زيادة االهتمام بدراسة وتحليل االتجاهات والبيانات التاريخية المتعلقة بحدوث األزمات

لتوقع موعد ،وأماكن ،ونوعية األزمات التي ُيمكن حدوثها ،واستخدام معلومات واضحة عن البيئة الخارجية ومتغيراتها
أيضا ضرورة اعتماد المركز على أساليب التنبؤ
المختلفة ،وذلك لمواجهة األزمات والكوارث في مملكة البحرينً .
باألحداث واألزمات المستقبلية من خالل توظيف األساليب العلمية الكمية ،والنوعية الكتشاف اشارات الخطر،

وامتالك أجهزة اإلنذار المبكر لزيادة قدرة المركز على التعامل مع األزمات.

 ضرورة قيام قيام المركز الوطني إلدارة الكوارث واألزمات في مملكة البحرين ،برفع مستوى الوعي لدى العاملين فيالمركز من خالل إبراز أهمية أدوات ذكاء األعمال ودورها الهام في تحسن وتطوير مراحل إدارة األزمات.

أبعادا جديدة
 ولما كانت هذه الدراسة لم تغطي جميع األبعاد ،إذ ابقت المجالمفتوحا لدراسات أخرى مستقبلية تتناول ً
ً
ذات عالقة متغيرات الدراسة مثل( :دور الرصد اإلستراتيجي في مراحل إدارة األزمات ،أثر نظم المعلومات
االستراتيجية في مراحل إدارة األزمات ،أث ر السرد القصصي في إدارة األزمات) ،وغيرها من المواضيع المتعلقة

بمراكز إدارة األزمات.
آليات تنفيذ التوصيات:

الجدول ( :)16الية تنفيذ التوصيات
الفترة الزمنية
المتوقعة للتنفيذ

الجهة المسؤولة عا التنفيذ

اإلدارة العليا ،مدراء
الدوائر ،رؤساء األقسام
 12-6شهر.

اليات التنفيذ
 .1انشاء وحدة متخصصة تُعنى بمتابعة
المستجدات في إدارة األزمات.

بمختلف الو ازرات التابعين  .2نشر ثقافة تنظيمية مساندة للتعامل مع األزمات.
لمركز إدارة األزمات
والكوارث.

 .3زيادة مهارات العاملين في المركز بأساليب إدارة
األزمات المتنوعة.

اإلدارة العليا ،اإلدارة المالية .1عقد دورات علمية ،وندوات وورشات عمل
 6-3شهور.

والموازنة العامة ،دائرة
التطوير
اإلدارة العليا ،اإلدارة المالية

 12-9شهر.

والموازنة العامة ،دائرة
التطوير ،دائرة أنظمة
المعلومات.

 -6-3شهور.

اإلدارة العليا ،دائرة
العالقات العامة.

للعامين في المركز.

التوصيات
ضرورة اعتماد المركز على أساليب التنبؤ باألحداث،
واألزمات المستقبلية ،من خالل توظيف األساليب
العلمية ،والنوعية الكتشاف اشارات الخطر ،وامتالك
أجهزة وأدوات اإلنذار المبكر التي تُعزز من قدرة المركز
على رصد التغييرات البيئية.
تفعيل أنشطة البحث والتطوير ،واستخدام مناهج البحث

العلمي ،الخاصة بإدارة األزمات بكافة مراحلها ،واختيار البديل

.2رصد موازنة مالية ألنشطة البحوث والتطوير.

األفضل للخروج من األزمة بطريقة علمية مدروسة.

.1عقد دورات للعاملين في المركز حول أساليب
ذكاء األعمال واستخداماته.
 .2االستعانة بمراكز االستشارات والخبرات لنقل
بعض التجارب الناجحة في مجال توظيف ذكاء

تبني نهج ذكاء األعمال بأبعاده المختلفة في مراحل إدارة
األزمات في المركز.

األعمال في إدارة األزمات.
نشرات توعية عن طريق وسائل االعالم المختلفة
تحث فيها المواطنين على مد يد العون للمركز
بتقديم المعلومات المطلوبة.
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نشر الوعي لدى المواطنين بضرورة ابالغ المركز عن
اية معلومات قد تُساهم في اكتشاف بوادر أزمة معينة.
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