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بسم اهلل الرحمن الرحيم
عليه نتوكل وبه نستعين ،نحمده سبحانه كما ينبغي أن يحمد ونصلي ونسلم على رسول اهلل محمد وعلى
آله وصحبه والتابعين .و بعد:
يعد البحث العلمي أحد الركائز األساااسااية ألل تعليم جامعي متميز ،ن نن البحث العلمي والنلاار العلمي
من أهم المعايير التي تعتمدها الجهات العالمية في تصااانيل الجامعات وترتيبها ساااواا على المساااتوأ المحلي أو
القومي أو العالمي ،ن يقوم النلر العلمي الجامعي بإيصال الجهد البلرل الرصين نلى من يعنيه األمر ،أال وهم
الطبقة المتعلمة المثقفة ،وتتضافر جهود الباحثين في نلر بحوثهم العلمية ضمن الجامعات والمؤسسات التعليمية
األخرأ من خالل تحقيق الغايات التي يصبون لها في الحصول على اللقب العلمي وخدمة المجتمع.
وعلى ضوا لك تأسست المجلة العلمية في جامعة عمان العربية ،التي انصب جل اهتمامها باستنهاض
همم أعضاااااااا الهيدة التدريسااااااية والباحثين في الملاااااااركة الفاعلة في البحث العلمي بأعلى المسااااااتويات العلمية
والتنظيمية ،وقد خرج اليوم العدد الساااااااادد والعدد الثالث من المجلة نلى النور ،ليفتا آفاقا رحبة للبحث العلمي
في مجاالت لها أهميتها البالغة في تنمية الوطن وتقدمه ،وتطورت مجلة جامعة عمان العربية للبحوث لتصااااااابا
ضمن ثالث سالسل :سلسلة البحوث التربوية ،وسلسلة البحوث االدارية ،وسلسلة البحوث االدارية.
ونن هذه المجلة تعد نضاااااااافة جديدة نلى جوانب التميز المتعددة التي تتسااااااام بها جامعة عمان العربية
والبحث العلمي فيها ،وأنها دليل حي على تفاعل هذه الجامعة وتجاوبها مع المتطلبات اآلنية للمجتمع ،وتمثل
نسااهاما جديدا منها في نلاار الثقافة العلمية التي أصاابحت من ضااروريات عصاار المعرفة ،و قد أصاابحت المجلة
العالمية ،وقواعد بيانات المنظومة اللاااااااهيرة ودار المعرفة ونيرها من
مدرجة في قواعد بيانات
القواعد العالمية.
وختاما ،فإننا في هذه المجلة نأمل منكم دعمها ،ونثرااها بأبحاثكم ،ودراساتكم ،ومقترحاتكم ،لكي تتمكن
من القيام بدورها الذل من أجله أنلدت.
واهلل الموفق
رئيس هيدة التحرير
أ.د .نخالص الطراونة
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شروط النشر
مجلة جامعة عمان العربية للبحوث
جامعة عمان العربية
مجلة جامعة عمان العربية للبحوث مجلة علمية محكمة نصاال ساانوية تصاادر عن عمادة البحث العلمي والدراسااات العليا
في جامعة عمان العربية في ثالت سااالساال مت،صااصااة ،و لك في الحقول التالية :العلوم اودارية ،والعلوم التربوية والنفسااية ،وعلم
القانون وتعنى بنلااار البحوت العلمية األصااالية للباحثين في هذه الت،صاااصاااات كافة ،ومراجعة الكتب الحديثة ات الصااالة بأل من
اللغتين العربية واونجليزية .ويجب ان يتسااام البحث المقدم نليها بلاااروث البحث العلمي ،وخطواته وفق ما هو متعار عليه عربيا
وعالميا.
تعليمات النشر :
 -1نلر البحوث العلمية األصلية التي تتوافر فيها الجدة والمنهيجية.
 -2أن ال تكون البحوث نلرت في مكان آخر ،وأن يتعهد صاحبها بعدم نرسالها نلى أية جهة أخرأ.
 -3تقدم البحوث بإحدأ اللغتين العربية أو اونجليزية ،أو بأية لغة اخرأ بموافقة هيدة التحرير.
 -4لهيدة التحرير أن تحذ أو ت،تزل أو تعيد صيانة أجزاا من البحث  ،بما يتناسب مع أسلوبها ونهجها.
 -5تقبل مراجعات الكتب القيمة والمقاالت العلمية الم،تصرة.
 -6ن ا سحب الباحث بحثه بعد التقييم فهو ملزم بدفع تكاليل التقييم.
 -7يقدم البحث عن طريق البريد االلكتروني للمجلة  aau-journal@aau.edu.joبالمواصفات التالية:
أ .تكون الهوامش كما يلي :العلول  2سم ،السفلي  5.2سم ،األيمن  5.3سم ،األيسر  5.2سم
ب .يكتب عنوان البحث ب،ط حجم  16مع  Boldويجب أن يكون العنوان دقيقا ومعبّرا عن محتوأ البحث.
ج .حجم ال،ط ( (Time New Roman) (12 ptللنصاااااااوص العربية و) (Time New Roman) (pt10للنصاااااااوص
اونجليزية .وتكون العناوين الرئيسة .Bold
د .يرافق مع البحث مل،صان ،باللغتين العربية واونجليزية ،بما ال يزيد على  200كلمة لكل منهما.
ه .أن ال تزيد عدد الصفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والمالحق على ) (30صفحة ،وأن ال يتجاوز عدد الكلمات
 10000كلمة.
و .أن يحتول البحث على اسم الباحث ورتبته العلمية وعنوانه البريدل وااللكتروني.
ز .الثوثيق :تعتمد المجلة نظام ) (American Psychological Association APAللنلر العلمي:
• ن ا كان المرجع بحثا في دورية:
اسااام الباحث (الباحثيند بداا باسااام العائلة” .،عنوان البحث“ اسااام الدورية (ب،ط مائلد ،رقم المجلد ،رقم العدد ،أرقام الصااافحات،
سنة النلر.
• ن ا كان المرجع كتابا:
اسم المؤلل (المؤلفيند بداا باسم العائلة ،عنوان الكتاب (ب،ط مائلد ،اسم الناشر ،سنة النلر.
• ن ا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه:
يكتب اسم صاحب الرسالة بداا باسم العائلة” ،عنوان الرسالة “،يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ب،ط مائل ،اسم الجامعة ،السنة.
• ن ا كان المرجع نلرة أو نحصائية صادرة عن جهة رسمية:
يكتب اسم الجهة ،عنوان التقرير (ب،ط مائلد ،المدينة ،أرقام الصفحات ،سنة النلر.
• وقائع المؤتمر:
اسم الباحث (الباحثيند بداا باسم العائلة ،عنوان البحث (ب،ط مائلد ،اسم المؤتمر ،رقم المجلد ،أرقام الصفحات ،سنة النلر.
 -8يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتونرافية وال،رائط واضحة المعالم واألسماا.
 -9تعطى صااافحات البحث بما فيه صااافحات الرساااوم والمالحق والجداول والهوامش أرقاما متسااالسااالة من أول البحث نلى آخر
البحث .
 -10يكون عناوين االشكال والجداول بلون نامق .Bold
 -11يرفق مع البحث عند تقديمه للمجلة  ،القسااااااام ة الكلية ة الجامعة خطابا موجها نلى رئيس التحرير يذكر فيه  :عنوان البحث،
ورنبته في نلاااااره بالمجلة ،وتعهده بأن ال يرساااااله نلى جهة أخرأ من أجل النلااااار ،وأن يذكر فيه عنوانه البريدل كامال (أو
البريد اولكتروني نن أمكند ،أو أية وساااايلة اتصااااال أخرأ يراها مناساااابة .ويذكر تاري نرساااااله ،واساااامه الثالثي مع توقيعه
المعتمد.
 -12يرفق مع البحث ما ال يزيد عن  6كلمات مفتاحية (دالةد خاصة به ،وتكون باللغتين العربية واونجليزية.
 -13يعطى صاحب البحث نس،ة واحدة من المجلة ،و(10د مستلة من بحثه.
 -14يحق لرئيس التحرير نجراا التتغييرات التي يراها ضرورية ألنراض الصيانة.
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 -15يمكن الحصااول على مجلة جامعة عمان العربية للبحوث من مكتبة جامعة عمان العربية ،أو عمادة البحث العلمي والدراسااات
العليا مقابل دينارين للنس،ة الواحدة.
 -16االشتراك السنول لألفراد :سبعة دنانير وللمؤسسات :علرة دنانير داخل األردن وخمسة وثالثون دوالرا أمريكيا أو ما يعادلها
خارج األردن.
 -17تعتمد المجلة وبلااكل جزئي على رسااوم النلاار لتمويل عملها ،ن ت،ضااع أبحاث الباحثين المقدمة للنلاار لرسااوم قدرها (50د
دينارا أو مايعادلها تدفع على النحو االتي-:
Account No. 0110/026002/9/500
البنك العربي االسالمي الدولي Bank Name: ISLAMIC Arab Bank
The name of the beneficiary : Amman Arab University
Swift Code ARABJOAX110
IBAN: JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00

جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة عمان العربية © 2016
مالحظة« :ال يجوز نلاار أل جزا من هذه المجلة أو اقتباسااه دون الحصااول على موافقة مساابقة من رئيس هيدة التحرير ،وما يرد
فيها يعبر عن آراا أصحابه وال يعكس آراا هيدة التحرير أو سياسة جامعة عمان العربية».
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المساهمة في األردن
د .الحارث أبو حسين
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2019/12/20 :

احمد الناطور
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/9/29 :

الملخص
هدفت الدراسة نلى قياد أثر التفكيـااااـااااـاااار االستراتيجي على تطوير استراتيجيات الموارد البلرية في اللركات
الصاااااناعية المسااااااهمة في األردن ،وقد اعتمدت الدراساااااة على المنهج الوصااااافي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراساااااة من
اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
وقد تمثلت وحـااااااادة المعاينة من المديرين العاملين في اودارة العليا والوسطى في اللركات الصناعية المساهمة
في األردن محل الدراسااة .وقد تم مسااا المجتمع مسااحا شااامال ،فمثل مجتمع الدراسااة عينته ،وتكونت وحدة المعاينة من
المديرين العاميين ونوابهم ومساعديهم ورؤساا األقسام فيها وفق عينة الدراسة ،وقد تم توزيع (264د استبانة ،واستردت
(258د استبانة منها ،وكانت جميعها صالحة للتحليل.
توصااااالت الدراساااااة نلى العديد من النتائج ،وكان من أهمها وجود أثر ل داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ داللة
) (α=0.05للتفكير االساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااااتقبليةد
على تطوير اسااااااتراتيجيات ندارة الموارد البلاااااارية (اسااااااتراتيجية التوظيل ،والتدريب ،ونسااااااتراتيجية تقييم األدااد في
اللااركات الصااناعية المساااهمة في األردن .وأوصاات الدراسااة بضاارورة الوعي بأهمية نسااتراتيجيات الموارد البلاارية
باعتبارها أحد المفاهيم الجوهرية في اودارة الحديثة ،وبضاارورة تطوير أساااليب التفكير اوسااتراتيجي من حيث المنظور
اللمولي للبيدة الداخلية وال،ارجية لتلك اللركات وبكافة تفاصيلها.
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Abstract
The study aimed at measure the impact of strategic thinking on the development of
human resources strategies in the industrial companies contributing in Jordan. The study
was based on descriptive analytical methodology. The study population is one of the
industrial companies contributing in Jordan.
The sampling unit consisted of managers working in senior and middle management
in the industrial companies in Jordan. The survey sample consisted of general managers,
their deputies, assistants and heads of departments according to the sample of the study.
264 questionnaires were distributed and 258 were retrieved. After checking, 6 questions
were ignored because the responses were not completed, The number of questionnaires
analyzed was (258). The questionnaires processed were (97.7%) of the total distributed
questionnaires.
The study concluded with a number of results, the most important of which was the
existence of a statistically significant effect at the level of (α = 0.05) of strategic thinking in
its dimensions (holistic perspective, systemic thinking, smart opportunities and future
vision) Performance evaluation strategy) in the industrial companies contributing in Jordan.
The study recommended a number of recommendations, the most important of which was
the necessity of awareness of the importance of human resources strategies as one of the
fundamental concepts in modern management. It also recommended the need to develop
strategic thinking methods in terms of the holistic perspective of the internal and external
environment of these companies.
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المقدمة
يعادُ التفكير اوساااااااتراتيجي منهجااا فكريااا يقوم على األفكااار اوبااداعيااة ،ويوحااد الروئ والطروحااات الم،تلفااة
والغامضااة ،مع األخذ في االعتبار ماضااي وحاضاار ومسااتقبل اللااركة (عابد2010 ،د .نن ضاابابية المسااتقبل وتسااارع
األحداث البيدية جعلت األساليب التقليدية في التفكير نير قادرة على التعامل باقتدار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
لللااركة .وعليه ال بد من تطوير أساااليب التفكير اوسااتراتيجي الذل يعطي رؤية واضااحة للمسااتقبل ،ولما سااتكون عليها
اللركة (هالل2008 ،د .ونن التفكير اوستراتيجي بال شك يساعد على وضع اوستراتيجيات الناجحة والمناسبة لمواجهة
التهديدات الحالية والمحتملة التي قد تواجه اللااااااركات ،وتسااااااتغل الفرص المتاحة في البيدة ال،ارجية لللااااااركة (جواد،
2010د.
ونتيجة لما تواجهه المنظمات من صعوبات ومعيقات تحد من استمرارها ونموها وتقدمها نظرا لما يلهده العالم
من تغيرات ساااااااريعة ومتعددة ،بات على المنظمات العمل على نعادة النظر في اوساااااااتراتيجيات التي تتبعها في ندارة
أعمالها ،وخا صة تلك او ستراتيجيات المتعلقة بإدارة مواردها الب لرية ،ن تقوم ندارة الموارد الب لرية بدور مهم وحيول
في اساااااااتقطاب الموارد البلااااااارية ات الكفااة ،ودمجها مع المنظمة ،وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ،ونتاحة الفرصااااااااة
للملاااااااركة(دانوك2016 ،د .ومن هنا جاات الدراسااااااة الحالية بغرض دراسااااااة أثر التفكير اوسااااااتراتيجي على تطوير
نستراتيجيات ندارة الموارد البلرية في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
مشكلة الدراسة
اساااااتدل الباحثان على ملاااااكلة الدراساااااة من خالل الزيارات التي قام بها لمجموعة من اللاااااركات الصاااااناعية
المساااهمة ولقائه بعدد من المديرين وتوجيه عدد من األساادلة االسااتيضاااحية التي تعكس ملااكلة الدراسااة (ملحق 1د ،وقد
تبين وجود ان،فاض في اودراك الكافي لمحتوأ التفكير اوساااااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي،
والفرص الذكية ،والرؤية المسااتقبليةد ،نضااافة نلى تدني اودراك الكافي لفهم نسااتراتيجيات الموارد البلاارية (نسااتراتيجية
التوظيل ،التدريب ،نستراتيجية تقييم األدااد.
وأوصاات دراسااات سااابقة بإجراا مزيد من الدراساات حول نسااتراتيجيات ندارة الموارد البلاارية ،وهي (جواد2010 ،د؛
(العلي2013 ،د؛ (محمد والجبورل2014 ،د؛ (دانوك2016 ،دBonn (2005), O'Shannassy 1999) .د.
لذا فان الغرض من الدراساااااااة هو فحص أثر التفكير اوساااااااتراتيجي على تطوير نساااااااتراتيجيات ندارة الموارد
البلااارية في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة األردنية .ويمكن تحقيق الغرض من الدراساااة الحالية من خالل اوجابة عن
التساؤالت على النحو اآلتي:
السؤؤؤؤؤؤال الرئيس :هل هناك أثر للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية،
والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجيات ندارة الموارد البلرية (نستراتيجية التوظيل والتدريب ،ونستراتيجية تقييم
األدااد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسدلة الفرعية التالية:
السؤال الفرعي األول :هل هناك أثر للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية،
والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية التوظيل في اللركات الصناعية المساهمة في األردن؟
السؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثاني :هل هناك أثر للتفكير اوسااااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية التدريب في اللركات الصناعية المساهمة في األردن؟
السؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثالث :هل هناك أثر للتفكير اوسااااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية تقييم األداا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن؟
أهمية الدراسة
وفي ضوا ما تقدم يمكن تقسيم أهمية الدراسة الى:
أوالً :األهمية العلمية (النظرية):
تسعى الدراسة نلى تقديم بُعد معرفي يعزز من نمكانية تركيز قادة ومديرل اللركات الصناعية المساهمة خاصة
وبقية اللاااااركات األخرأ عامة ،على التفكير اوساااااتراتيجي في اللاااااركات .وتساااااعى كذلك الساااااتعراض أدبيات التفكير
اوسااتراتيجي ونسااتراتيجيات الموارد البلاارية .وكيل يمكن للتفكير اوسااتراتيجي أن يؤثر على اللااركة أثناا نموها عبر
مراحل دورة حياتها من خالل تطوير ن ستراتيجيات الموارد الب لرية ،وت سعى الدرا سة نلى تعزيز بعض المعرفة الجديدة
للمكتبة العربية التي قد تحظى باهتمام الباحثان ،لالنطالق نحو دراسات جديدة في هذا المجال.
ثانياً :األهمية العملية:
باالعتماد على النتائج التي يمكن التوصاال نليها سااو تقترح الدراسااة مجموعة من التوصاايات ودارة اللااركات
الصااناعية المساااهمة في األردن ،التي توضااا الدور الرئيس للتفكير اوسااتراتيجي الذل يمكنها من رساام اوسااتراتيجيات
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الناجحة لللااااركات أثناا نموها ،وتطورها عبر تطوير نسااااتراتيجيات الموارد البلاااارية طيلة حياتها التنظيمية .و لك من
خالل التركيز على التفكير اوساااااااتراتيجي وأب عاده (المنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص ا لذك ية ،والرؤ ية
المسااااتقبليةد ،وتطوير فهم المديرين وسااااتراتيجيات الموارد البلاااارية وكيفية تطورها ،باللااااكل الذل يحقق اسااااتمرارية
األعمال والحيلولة دون أُفول شركاتهم.
فرضيات الدراسة

استنادا الى ملكلة الدراسة تمت صيانة الفرضيات التالية:
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للتفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده (المنظور
اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااااتقبليةد على تطوير نساااااتراتيجيات ندارة الموارد البلااااارية
(نستراتيجية التوظيل ،التدريب ،نستراتيجية تقييم األدااد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
وتنبثق عن تلك الفرضية الفرضيات الفرعية وكما يلي:
الفر ضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نح صائية عند مستوأ (α=0.05د للتفكير او ستراتيجي بأبعاده
(المنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااااااتقبليةد على تطوير نساااااااتراتيجية التوظيل في
اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
الفرضؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاائية عند مساتوأ (α=0.05د للتفكير اوساتراتيجي بأبعاده
(المنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااااااتقبليةدعلى تطوير نساااااااتراتيجية التدريب في
اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
الفرضؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α=0.05د للتفكير اوسااتراتيجي بأبعاده
(المنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المسااااااتقبليةدعلى تطوير نسااااااتراتيجية تقييم األداا في
اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
أنموذج الدراسة ):(Research Model
في ضاااوا مراجعة الدراساااات الساااابقة والمراجع ات الصااالة بملاااكلة الدراساااة وعناصااارها ،وتم بناا أنمو ج
الدراسة ،واللكل (1د يوضا أنمو ج الدراسة وأبعادها.

Ho1

Ho1-1
Ho1-2
Ho1-3

التعريفات اإلجرائية
ونراض الدراسة فقد تم تبني التعريفات اوجرائية ،وهي:
التفكير اإلسؤؤؤؤتراتيجي (Strategic Thinkingد:هو طريقة تفكير نير تقليدل يتصاااال بنظرة شاااامولية لمدير اللااااركة
ال صناعية الم ساهمة ،لكل ما هو موجود من أحداث ومتغيرات بيدية محيطة بال لركة ال ست لرا الم ستقبل ،وهو أ ساد
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وضاااع اوساااتراتيجيات وال،طط وتنفيذها وضااامان المواامة فيما بينها (Heneman, et al., 2011د .وقد تم قياد هذا
المتغير من خالل مجموعة أبعاد بالفقرات من  ،32 -1هي:
المنظور الشؤؤؤؤمولي (Holistic Perspectiveد :هو منظور متكامل من قبل مدير اللااااركة الصااااناعية المساااااهمة لبيدة
اللاااركة الداخلية وال،ارجية وبكل مكوناتها وتفاصااايلها ،ووضاااع تصاااور لكل ما يدور في بيدة األعمال ،والعمل بمرونة
لالسااتجابة للمسااتجدات البيدية من أجل تحسااين األعمال لضاامان اسااتمرارها (Werner, et al ،2012د .وتم قياد هذا
المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في استبانة الدراسة األسدلة من ( 1نلى 8د.
التفكير النظمي (Systemic Thinkingد :هو تفكير مدير اللركة الصناعية المساهمة الذل يركز على توضيا التداخل
فيما بين األحداث واألنلاااااااطة ،ويربط بين األجزاا المركبة لألحداث البيدية واألنلاااااااطة الداخلية ،متجاوزا نمط التفكير
التقليدل من أجل فهم النظام ال،ارجي للبيدة التي تعمل فيها اللاااااااركة ،وربطه مع ال،طط واألهدا اوساااااااتراتيجية
الموضااااوعة (Werner, et al ،2012د .وتم قياد هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في اسااااتبانة الدراسااااة
األسدلة من ( 9نلى 16د.
الفرص الذكية (Intelligent Opportunitiesد :هي تفكير مدير اللااركة الصااناعية المساااهمة بذكاا للفرص المتاحة
لللركة في بيدتها ال،ارجية ،وتوظيل نقاث القوة الداخلية لللركة النتهاز تلك الفرص من أجل تحقيق األهدا المنلودة
(Abraham, 2005د .وتم قياد هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في اسااتبانة الدراسااة األساادلة من ( 17نلى
24د.
الرؤية المسؤؤتقبلية (Future Visionد :هي تصااور ورساام صااورة مسااتقبلية من قبل مدير اللااركة الصااناعية المساااهمة
لتطلعات اللركة ونلى المكانة التي تسعى للوصول نليها ،ووضع السبل الالزمة لتحقيق لك الهد (الكرخي2015 ،د.
وتم قياد هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في استبانة الدراسة األسدلة من ( 25نلى 32د.
إسؤؤؤؤتراتيجيات الموارد البشؤؤؤؤرية :هي خطة طويلة المدأ تقوم على ندارة األنلااااطة والفعاليات في اللااااركة الصااااناعية
المساااهمة من خالل وضااع نسااتراتيجيات ،التي تتعلق بتحديد احتياجات المنظمة منا لموارد البلاارية والت،طيط للحصااول
عليها في الوقت المناساااااااب ،واالهتمام فيها ،وتدريبها ،وتطويرها ،والمحافظة عليها (عقيلي2015 ،د .وقد تم قياد هذا
المتغير من خالل مجموعة أبعاد بالفقرات من  58 -33وكما يلي:
إسؤؤتراتيجية التوظيف :نسااتراتيجية متكاملة تهد نلى حصااول اللااركات الصااناعية المساااهمة على األفراد المؤهلة من
خالل استقطاب الكفااات ووضع أسس االختيار واالعتماد عليها في تعيين الموارد البلرية (عقيلي2015 ،د .وتم قياد
هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في استبانة الدراسة األسدلة من ( 33نلى 41د.
إستراتيجية التدريب :هي نستراتجية تضعها ندارة اللركة الصناعية المساهمة التي تهد نلى تزويد ونكساب الموظفين
معار وقدرات ومهارات جديدة آو تغيير وجهات النظر واألفكار ،بما ينساااااجم مع التغييرات التي تحدث في بيدة العمل
وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتنظيمية (السالم2009 ،د .وتم قياد هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في
استبانة الدراسة األسدلة من ( 42نلى 50د.
إستراتيجية تقييم األداء :هي نستراتيجية مُهمّة تُنفّذها ندارة اللركات الصناعية المساهمة ،وتحرص على أن تَلملَ كافّة
المساااتويات التنظيميّة في المنلاااأة ،فتبدأ من عند اودارة العُليا وتنتهي بالمُوظّفين في كافة األقساااام (الهيتي2016 ،د .وتم
قياد هذا المتغير من خالل مجموعة من الفقرات في استبانة الدراسة األسدلة من ( 51نلى 58د.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي:
 .1الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على اللركات الصناعية المساهمة في األردن فقط.
 .2الحدود الزمانية :أنجزت الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 2018ة2019
 .3الحدود البشرية :تمثلت الحدود البلرية في العاملين من المستويات اودارية العليا والوسطى في اللركات
الصناعية المساهمة في األردن.

اإلطار النظري
التفكير اإلستراتيجي
لقد شاااهدت تساااعينيات القرن الماضاااي انتلاااارا واساااعا لمصاااطلا التفكير اوساااتراتيجي .حتى أن البعض هب
باست،دام لك المصطلا لغرض التعبير عن توجهات ت،تلل جذريا عن مضمون وخصائص لك المصطلا ،ومن أجل
لك أصاابا تأصاايل مفهوم التفكير اوسااتراتيجي في أطار عناصااره وخصااائصااه ومواضااع اساات،داماته ،امرأ يميزهُ عن
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نيرهُ من المصطلحات المتداولة في أدبيات اودارة اوستراتيجية (محمد2002 ،د .أن حداثة مفهوم التفكير اوستراتيجي
ضاامن أدبيات اودارة اوسااتراتيجية زادت من صااعوبة دراسااته ،نضااافة نلى ارتباطه الوثيق بالمهارات والقدرات الذهنية
والعقلية العالية ،األمر الذل زاد من ضااااااابابية تحديد أبعاده وعناصاااااااره ومفهومه .وعلى الرنم من تلك التعقيدات التي
أحاااااطاااات بااااذلااااك ا ل م ف هوم أ ج تهااااد ا ل ك ث ير من ا ل كُتاااااب (Mintzberg, 1994د و(Liedtka, 1998د و(2003
O'Shannassy,د و(Lawrence, 1999د و(Heracleous, 1998د و(Abraham, 2005د ونيرهم ،في دراساااااااة
التفكير اوستراتيجي وأنغمروا في سبر نور لك المفهوم من أجل تل،يص أبعاده ،وتحديد عناصره وخصائصه ،رنم
االختال الواضا في أسلوب الكُتاب أو في المنظور الذل حدد رؤيتهم لذلك المفهوم.
ولعل أشااهر من آطر مفهوم التفكير اوسااتراتيجي أكاديميا وحدد أبعاده وناياته واضااعا حدوده مع المصااطلحات
األخرأ هو ( Mintzberg1994 pp.108-109د في مقااالتااه (The Fall and Rise of Strategic Planningد،
فعر التفكير اوساااااتراتيجي أنه "عملية تركيبية تنطول على توظيل الحدد واوبداع لينتج عنه منظور متكامل لرسااااام
توجهات المنظمة" .وتوافق طرح 1998, p.122) Liedtka,د مع ما جاا به  ،Mintzbergفعرفت التفكير اوستراتيجي
انه "طريقة تفكير اسااااتثنائي تجرل وفق اليات تنظيمية" .وأكد على هذا التوجه (O'Shannassy 2003, pp. 54-57د
فحدد مفهوم التفكير اوسااتراتيجي ضاامن نطارين ،األول هو مفهوم التفكير اوسااتراتيجي الضاايق (Narrowد الذل يؤكد
على عمليات التركيب واوبداع والتركيز على توجهات ورؤية ورسااااااالة المنظمة .أما اوطار الثاني فقد هب نلى مفهوم
التفكير اوساااااااتراتيجي الواساااااااع (Broadد الذل يلاااااااير نلى الجمع بين عمليات التركيب واوبداع مع المدخل العقالني
والتحليلي من أجل حل الملكلة.
وقد أكد (الكرخي ،2015 ،ص 22د على هذا الطرح ،ن تطرق نلى مفهوم التفكير اوسااااتراتيجي من زاويتين،
األولى هي المفهوم البسيط للتفكير اوستراتيجي ،والذل هو محاولة توقع ما سيكون عليه مستقبل المنظمة وواقعها الجديد
بجميع أبعاده ومتطلباته والسعي نحو التأثير في متغيراته .أما الزاوية الثانية فهي مفهوم التفكير اوستراتيجي الموسع فتم
عدهُ " تفكيرا يسااتلاار المسااتقبل ويحدد اتجاهه ويقود المنظمة السااتثمار الفرص والمتغيرات المسااتقبلية ،ويقودها أيضاا
نحو وضاااع ال،طوات المناسااابة التي تنقل رؤيتها نلى واقع ،ويحاول التأثير على مسااااراتها من أجل أن يتحول لك الحلم
نلى واقع" .بينما رأأ (Lawrence,1999, pp. 3-4د بأن مفهوم التفكير اوساااتراتيجي يلااامل التفكير والعمل في نطار
من االفتراضات المؤكدة والبدائل المحتملة ،ويتضمن أيضا تحدل افتراضات وبدائل العمل القائمة والتي من المحتمل أن
تقود نلى افتراضااااات وبدائل أكثر حداثة .بينما هب بعض الكُتاب والباحثين (Haycock, et al., 2012د؛ ( Hughes
& Beatty, 2005د ؛(Abraham, 2005د؛ (Heracleous, 1998د ونيرهم ،بااالنظر نلى التفكير اوساااااااتراتيجي
باعت باره أداة يمكن من خالل ها تحقيق الميزة الت نافسااااا ا ية للمنظ مة .فل قد عر (etal.,2012, pp. 3-4 Haycock,د
وآخرون التفكير اوسااتراتيجي بأنه نلاااث التفكير الفردل والذل يعود بالفائدة على المنظمات ،والغرض منه هو اكتلااا
اوستراتيجيات التنافسية التي تحسن من وضع المنظمة .وحسب رأل كل من ( Hughes & Beatty,2005, P44د فإن
التفكير اوساااتراتيجي يلاااير نلى العمليات المعرفية الالزمة لجمع وتفساااير وتوليد وتقييم المعلومات واألفكار التي تلاااكل
ميزة تنافسااية مسااتدامة للمنظمة .و هب (2005 Abraham,د نلى أن التفكير اوسااتراتيجي هو عملية نيجاد طرق بديلة
للمنافسااة وتوفير القيمة للعمالا .وأكد على هذا التوجه ( Heracleous, 1998, p.485د عندما قام بتسااليط الضااوا من
خالل م،طط توضااايحي على نرض التفكير اوساااتراتيجي والذل هو اكتلاااا الجديد ،واوساااتراتيجيات المبتكرة والتي
يمكن أن تُعيد كتابة قواعد المنافسااة ،وتصااور المسااتقبل المحتمل والم،تلل جوهريا عن الحاضاار .وبالتالي ،فإن التفكير
اوستراتيجي يساعد في توقع األحداث والقضايا المستقبلية ،ووضع سيناريوهات بديلة ،وفهم ال،يارات ،وات،ا القرارات
بلأن األهدا  ،وتحديد االتجاه لتحقيق تلك األهدا (Herrman, 2001, P4د.
واتساقا مع ما تم توثيقه من طروحات ووجهات نظر الكُتاب والدارسين بلأن لك المفهوم والتي ُكر جزا منها
انفا ،يرأ الباحثان بأن التفكير اوستراتيجي هو تفكير استثنائي يتطلب مهارات هنية ونبداعية ومسارات فكرية شمولية،
ويتصااال بتعدد الرؤأ والقدرة على التصاااور والحدد ومرونة التفكير ،ويهتم التفكير اوساااتراتيجي بتوجهات المنظمة،
وأنه ينطلق من التحليل العقالني للماضي وفهم الحاضر بكافة أبعاده ،ويستبق األحداث ويستلر المستقبل.
أبعاد التفكير اإلستراتيجي
ننه لمن المُساااالم به بأن تطبيق مفهوم التفكير اوسااااتراتيجي على أرض الواقع يحتاج نلى تحديد أبعاده بصااااورة
دقيقة .لذا قدم مجموعة من الباحثين أساااااااهامتهم من أجل تحديد تلك األبعاد والتي تقارب بعضاااااااها وتباعد اآلخر وفقا
التجاهاتهم .وأن توافر تلك األبعاد والعناصر لدأ اوستراتيجي ستمكنه من تحقيق التميز ووضع اوستراتيجيات الضامنة
لتحقيق نايات وأهدا المنظمة .وفي الجدول (2د يبين الباحث أبعاد التفكير اوساااااااتراتيجي التي تناولها الباحثين التي
اعتمدها الباحث لتحديد عناصر دراسته الحالية.
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األبـــعــــــــــــــــــــــــــــــــاد
اوبداع والمسائلة والرؤية المستقبلية وندارة الصراع والذكاا والتفكير المنظم
والنمط العقلي المنوع
القصد اوستراتيجي والتفكير الفرصي والتفكير في الوقت والتفكير اوبداعي
القصد اوستراتيجي والفرضيات الموجهة والتفكير الفرصي والتفكير في الوقت
والتفكير المنظومي
Systems Perspective and Intent-Focused and Intelligent
Opportunism and Hypothesis Driven and Thinkingin Time
Systems Thinking and Reframing and Reflection
Systematic Thinking and Vision and Creativity
Systems Perspective and Intelligent Opportunism and
Hypothesis-Driven and Thinking in Time and Intent Focused
المنظور اللمولي والتفكير النظمي والفرص الذكية والرؤية المستقبلية

وقد حدد الباحثان بعد مراجعته ألدبيات موضاااااوع دراساااااته أربعة أبعاد للتفكير اوساااااتراتيجي ،التي يعتقد بانها
األكثر قربا لدراسته ،كما أن لها نوع مــن األجماع فيما بيــن الكُتاب والدارسين الجـدول (2د.
إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية:
تعمل المنظمات ضااامن بيدة أعمال تتسااام بعدم االساااتقرار ،ن تلاااهد العديد من التغيرات والتطورات المتالحقة
والمت لابكة والتي نجم عنها جملة من ال ضغوطات والتحديات التي تهدد كيان المنظمات ووجودها وا ستمرارها ،مما بات
لزاما على ندارة تلك المنظمات نعادة النظر في طريقة وسياسات أداا أعمالها ،واستغالل كافة مواردها كأدوات لمواجهة
تلك الضاااااغوطات والتحديات ،وتلبية ما فرض عليها من متطلبات والتزامات ،وضااااامان التكيل المساااااتمر مع التغيرات
والتطورات المتسارعة (Heneman, et al., 2011, p. 45د
وعلى الرنم من ا لدور المهم واوي جابي ا لذل تقوم به م،تلل موارد المنظ مات (ال مال ية وال ماد يةد في تحقيق
أهدافها ،وبالتالي نجاحها واساااااتمرارها نالّ أن التوجهات اودارية الحديثة أكدت على أهمية الموارد البلااااارية ،واعتبرتها
أحد أهم المرتكزات األساسية التي تستند عليها المنظمات بم،تلل مجاالتها ،ن تعدّ الموارد البلرية من األدوات الفاعلة
في تحقيق األهدا التي تساااااعى المنظمات الى تحقيقها ن ا تم توفير كافة العناصااااار والمقومات التي تضااااامن اساااااتقطاب
الكفااات البلااارية ،وتطويرها ،وتحفيزها على العمل والعطاا ،والتي هي من مساااؤوليات ندارة الموارد البلااارية ،و لك
من خالل ما تتضااااااامنه تلك اودارة من أنظمة ونساااااااتراتيجيات لها انعكاساااااااات على أداا الموظفين وبالتالي على أداا
المنظمات ،فتتمثل تلك اوساااااااتراتيجيات في تحديد وتوفير احتياجات المنظمات من الموارد البلااااااارية التي تتمتع بأعلى
درجات ال،برة والكفااة والمهارة في العمل في الوقت المناسااااب وبالعدد المناسااااب ،وتقديم فرص النمو والتقدم والتطور
للمحافظة عليها ،وتعزيز قدرتها على تنفيذ األنلطة الموكلة نليها (, 2012, p16 Werner, et alد.
إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية
إستراتيجية التوظيف
تعتبر من أهم اوسااااتراتيجيات التي تقوم ندارة الموارد البلاااارية بصاااايانتها وتنفيذها ،وقد أطلق عليها (السااااالم،
 ،2009ص 168د نسااتراتيجية الحصااول على الموارد البلاارية ،ا تمكن هذه اوسااتراتيجية المنظمة من الحصااول على
المتطلبات البلرية الضرورية لتنفيذ نستراتيجية النمو واوستراتيجيات التنافسية.
ويرأ ) (Armstrong, 2015, pp. 118-119بأن ندارة الموارد البلااااارية تعمل بتنانم وتنسااااايق مع اودارة
العليا للمنظمة لبناا نساااتراتيجية التوظيل ،وتنفيذها مساااترشااادة برساااالة المنظمة وأهدافها اوساااتراتيجية ونساااتراتيجياتها،
وكلما اتجهت المنظمة الى تحقيق ميزتها التنافساااااااية من خالل نساااااااتراتيجية التمايز اتجهت نساااااااتراتيجية التوظيل نحو
الحصول على الكفااات من الموارد البلرية التي تضع هذه اوستراتيجية موضع التنفيذ بنجاح.
ومن وجهة نظر (الهيتي ،2016 ،ص121د تعد اوساااااتراتيجية األكثر أهمية بين نساااااتراتيجيات ادارة الموارد
البلاااااارية ن نن بناا وتنفيذ هذه اوسااااااتراتيجية وجودة من يتم توظيفه من موارد بلاااااارية يترتب عليه أداا باقي وظائل
المنظمة ومن ثم جودة اداا المنظمة ككل.
وتتعلق نستراتيجية التوظيل بالحصول على العدد وال،ليط المناسب من الموارد البلرية ،وتتضمن االستقطاب
واالختيار والتعيين (2014, p.10 Dessler,د .فهي االمتداد الطبيعي لعملية الت،طيط ،واألداة األساااسااية التي يمكن من
16

نلى من تتوفر فيهم اللروث الالزمة ألداا

خاللها استقدام األفراد ،ونجراا المفاضلة بينهم وفقا للمعايير العلمية ،والتعر
العمل ،وتحمل المسؤولية على أكمل وجه.
وتعتمد نساااااتراتيجية التوظيل بمراحلها على ت،طيط الموارد البلااااارية والتحديد الدقيق الحتياجات المنظمة من
الموارد البلااااااارية من حيث األعداد والت،صاااااااصاااااااات والمؤهالت وعلى عملية التحليل الوظيفي ،الوصااااااال الوظيفي،
والمحددات الوظيفية (p.5 ,2006 Byars& Rueد.
إستراتيجية التدريب
نن عملية اختيار األفراد وتعيينهم في الوظائل التي تتناسااااااااب مع مؤهالتهم وخبراتهم ،وتتالام مع تطلعاتهم،
ليساات نهاية المطا  ،بل ينبغي على ندارة الموارد البلاارية متابعة أداا هؤالا الموظفين ونعدادهم وتدريبهم وتطويرهم،
وبذلك فإن التدريب يجد اهتماما كبيرا من ندارة المنظمة باعتباره وسااااااايلة فعالة لزيادة قدرة الموظفين على العمل بكفااة
أعلى (جودة ،2015 ،ص171د.
ويرأ (Armstrong, 2015, p.134د أن بناا نساااااتراتيجية التدريب ال يتم دون دراساااااة او ت،طيط ،ننما يتم
بناا نساااااتراتيجية التدريب اعتمادا على متطلبات تنفيذ اوساااااتراتيجية العامة للمنظمة ،ال سااااايما ن ا كانت تقوم على النمو
والتوساااع ،وعلى اوساااتراتيجيات التنافساااية خاصاااة ما يتعلق منها بالتمايز ،وضااارورة توفر الموارد البلااارية من ول
الجدارات والمهارات التي تحقق التنفيذ الناجا لإلستراتيجيات.
وتع ّد نسااااتراتيجية التدريب الجزا المكمل وسااااتراتيجية التوظيل ،فلم يعد كافيا أن تقوم المنظمة بتعيين الموارد
البلااااااارية المؤهلة فقط ،بل البد وأن يتم زيادة مهارات الموارد البلااااااارية بما يمكنهم من أداا المهام المطلوبة منهم وفق
معايير المنظمة وبما يحقق اهدافها (عباد ،2011 ،ص 225د.
يرأ (الكال لده ،2011 ،ص205د أن ال تدر يب هو ت لك العمل ية المنظ مة والمساااااااتمرة التي ت هد نلى تزو يد
ونكساااااب الفرد معار وقدرات ومهارات جديدة ،أو تغيير وجهات النظر واألفكار ،واألسااااس السااااابقة لدأ األفراد بما
ينسجم مع التغييرات التي تحدث في بيدة العمل وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتنظيمية.
الم،ططِ لها ،التي تهد نلى تساااهيل عملية
َّ
ُعر (Camelo-Ordaz et al.,2010 p.4 ,د التدريبَ بالجهود
ي ِّ
تعلُّم العاملين الجدارات (المعار  ،والمهارات ،والسلوكاتد المتعلقة باألعمال التي يقومون بها.
ويمكن تعريل التدريب أيضااا بأنها عملية منظمة تهد الى تغيير ساالوك الموارد البلاارية ،واتجاهاتهم من أجل
رفع مستوأ أدائهم في تحقيق أهدا المنظمة (السالم ،2009 ،ص 270د.
أمااا (جودة ،2015 ،ص174د فيعرفون التاادريااب بااأنااه عبااارة عن جهااد م،طط ومنظم هاااد نلى نكساااااااااب
الملااااركين معار جديدة (أو ننعاش معار قديمةد ومهارات جديدة ،وتغير أو بناا اتجاهات جديدة لدأ الملاااارك في
البرنامج التدريبي.
ويعر كذلك (p.192, 2014 Desslerد التدريب بأنه مجموعة النلااااطات التي تهد نلى تحساااين المعار
والقدرات المهنية مع األخذ في االعتبار دائما نمكانية تطبيقها في العمل.
ويعر ( صالا وآخرون ،2010 ،ص 101د مفهوم التدريب بأنه الوسيلة التي يمكن بواسطتها تزويد العاملين
بالمهارات والمعرفة الفنية في مجال معين.
ويعر (حمود وال،رشااااااااه ،2015 ،ص 125د التدريب بأنه منهج علمي وعملي يساااااااعى لتحقيق األهدا
التنظيمية .التي يكتسب الفرد من خاللها المعار والمهارات أو القدرات واألفكار واآلراا التي يقتضيها أداا عمل معين
أو بلوغ هد محدد ومجموعة من الحيل واألساليب للسيطرة على اآلخرين في موقل اجتماعي معين.
يع ّد (الهيتي ،2016 ،ص 223د التدريب أحد عناصاااااار نسااااااتراتيجيات تطوير الموارد البلاااااارية التي تلاااااامل
باوضااااافة نلى التدريب التعلم والتعليم والتطوير ،ن يتعلق التدريب بذلك الجزا المحدد بتنمية المهارات المرتبطة بالمهام
الوظيفية التي سيؤديها المتدرب.
يتضااا من التعريفات السااابقة أن نسااتراتيجية التدريب " عبارة عن جهود يتم ت،طيطها بلااكل مساابق تهد نلى
رفع كفااة الفرد عن طريق زيادة معارفه ،وتنمية مهاراته ،وتغيير اتجاهاته ،و لك حتى يتمكن من أداا عمله بالمساااتوأ
المطلوب من الكفااة (جودة ،2015 ،ص 172د ،فتهد نلى ات،ا القرارات اوساااااااتراتيجية المؤثرة على المدأ البعيد
فيما يتعلق بتنمية الموارد البلرية وتدريبها وتطويرها ،وتقييم أدائها.
إستراتيجية تقييم األداء
ما زالت عملية التقويم تفتقر نلى وجود نطار نظرل متكامل فهي تقتصاار على محاوالت يبديها الباحثون في هذا
المجال بهد تحساااااااين أداا التنظيمات اودارية بالتعر نلى نواحي الضاااااااعل والقوة كذلك ،بالتالي فإن هذه العملية ما
زالت في مراحلها األولى بسبب تنوع أهدافها ،وضعل الحوافز ،وعدم بلورة آلية واضحة للقيام بها (اللوزل2002 ،د.
نن عملية التقويم المؤسسي تهد نلى تحقيق الفوائد التالية:
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 .1توفير أدوات ومعايير لقياد ننتاجية األفراد ،فتساعد هذه المعلومات على زيادة فعالية ات،ا القرارات والت،طيط.
 .2تنمية وتطوير المنظمات اودارية ،وتعد عملية التقويم المؤسسي أساد التقدم في الوظيفة ،وتنمية اوبداع ،وتلجيع
االبتكار ،وتقديم معلومات مهمة لتحقيق األهدا .
 .3تساعد على الت،طيط المستقبلي وعلى رؤية المستقبل ووضع ال،طط ومواجهة التحديات ،واتباع سياسات أكثر
فعالية وواقعية.
نن التحساااين المساااتمر باألداا يتطلب سااارعة االساااتجابة للتغيرات من ناحية وتبسااايط اوجرااات والفعاليات من
ناحية أخرأ ،لذا فإن هناك عالقة تكاملية بين الجودة وسااااااارعة االساااااااتجابة للتطوير واونتاجية ،ويجب أن يؤخذ معيار
التكامل بعين االعتبار عند اعتماد أل تغيير أو تطوير (حمود2000 ،د.
يمكن القول نن األداا المرضااااي يتضاااامن مجموعة من المتغيرات من حيث أداا العمل بفاعلية مع حد أدنى من
المعوقات والسلبيات الناجمة عن سلوكه في العمل(عباد2004 ،د.
من المفاهيم المرتبطة باألداا مفهوم اونتاجية الذل يلااير لفاعلية األهدا المتحققة ،أو تحقيق األهدا المرجوة
من قبل المنظمة أو المؤسسة بغض النظر عن التكاليل المترتبة عن هذه األهدا .
أما الكفااة فتلير نلى نسبة المدخالت المستهلكة نلى الم،رجات وعليه يمكن القول نن عملية تقييم األداا تعد من
األدوات الجوهرية في قياد كافة العوامل أو الجوانب المرتبطة باألداا الفعال (عباد2004 ،د.
الدراسات السابقة
دراسؤؤؤة (دانوك " )2016 ،تقويم واقع أبعاد التفكير اإلسؤؤؤتراتيجي لدى القيادات اإلدارية :دراسؤؤؤة اسؤؤؤتطالعية تحليلية
آلراء عينة لمديري شركة المشاريع النفظية )."(SCOP
هدفت الدراسااااة نلى قياد مدأ توافر مدخل التفكير اوسااااتراتيجي لدأ القيادات اودارية في شااااركة الملاااااريع
النفطية في العراق ) ،(SCOPنضااافة نلى تقديم مفهوم واضااا وتحليل طبيعة ومسااتوأ التفكر اوسااتراتيجي لدأ القيادات
اودارية العاملة في اللااااركة المبحوثة ،واعتمد الباحث في دراسااااته على المنهج الوصاااافي التحليلي وأساااالوب الدراسااااة
الميدانية ،وقد طور الباحث استبانة لجمع البيانات األولية تم توزيعها على عينة الدراسة المتمثلة بـاااااـااااا (المدير ،ومعاون
مدير ،ورؤسااااا األقساااامد والبالغ عددهم (22د فردا ،فتم اختيارهم بطريقة العينة القصااادية ،واساااتند الباحث نلى أسااالوب
المقابلة الل،صية للوقو على صحة المعلومات الواردة في االستبانة ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أبرزها أن
معظم أفراد عينة الدراسااااة لديهم تلااااتت حول مفهوم وأبعاد التفكير اوسااااتراتيجي ،نضااااافة نلى أن ندراك مفهوم التفكير
اوساااتراتيجي لدأ القيادات اودارية في اللاااركة المبحوثه له دور كبير في زيادة ممارساااة أبعاده (القصاااد اوساااتراتيجي،
والفرضاااايات الموجهه ،والفرص الذكية ،والتفكير بالوقت ،والتفكير المنظوميد ،وفي ضااااوا النتائج أوصاااات الدراسااااة
بضاااارورة االهتمام بالدورات التدريبة التي توضااااا مفهوم التفكير اوسااااتراتيجي ،وتثقل القيادات اودارية في اللااااركة
المبحوثة.
دراسة (العساف .)2016 ،بعنوان أثر تطبيق إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي "دراسة حالة
في مطار عمان المدني".
هدفت الدراساااة نلى قياد أثر تطبيق نساااتراتيجيات ندارة الموارد البلااارية على األداا الوظيفي في مطار عمان
المدني .و لك باالعتماد على المنهج الوصااااااافي التحليلي ودراساااااااة الحالة ،فتكون مجتمع الدراساااااااة من جميع الموظفين
العاملين في المطار ،أما وحدة المعاينة فتكونت من مديرل اودارتين العليا والوساااااااطى ،والذين بلغ عددهم (42د مدير،
واست،دمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة نلى وجود أثر ل داللة نحصائية وستراتيجيات ندارة الموارد البلرية على األداا الوظيفي،
متمثال بدقة أداا العاملين ،ومواظبتهم على العمل ،وكمية العمل المنجز .ومن أهم التوصااااااايات التي تقدمت بها دراساااااااة
(العسااااا د االهتمام بإسااااتراتيجيات التحفيز بأنواعها ،وتفعيلها من أجل الحصااااول على مسااااتويات أداا مقبولة للعاملين،
وضمان المحافظة عليهم بهد تقليل معدل الدوران الوظيفي .وقد استفاد الباحثين من دراسة (العسا 2016 ،د في بناا
أنمو ج الدراساااااة الحالية المرتبط بالمتغير المساااااتقل ،وفي صااااايانة التعريفات اوجرائية وساااااتراتيجيات ندارة الموارد
البلرية.
دراسؤؤة (عبيدات .)2016 ،بعنوان" أثر إدارة المعرفة على وظائف الموارد البشؤؤرية في الشؤؤركات الصؤؤناعية األردنية
المساهمة العامة.
هدفت الدراساااااة نلى اختبار أثر ندارة المعرفة على وظائل ندارة الموارد البلااااارية في اللاااااركات الصاااااناعية
األردنية المساااااااهمة العامة ،واعتمدت الدراسااااااة على المنهج الوصاااااافي التحليلي ،وتكون المجتمع من جميع اللااااااركات
الصاااااناعية المسااااااهمة العامة ،فتم اختيار عينة منها بلغ عددها  35شاااااركة ،أما وحدة المعاينة فتكونت من مديرل ندارة
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الموارد البلاارية ورؤساااا األقسااام في كل شااركة ،فبلغ عددهم  ،300وزعت عليهم اسااتبانة الدراسااة ،كان منها (294د
صالحة للتحليل اوحصائي باست،دام برنامج.SPSS
وتوصااااالت الدراساااااة نلى عدد من النتائج؛ أهمها وجود أثر ل داللة نحصاااااائية ودارة المعرفة بأبعادها (توليد
المعرفة ،وت،زين المعرفة ،وتلارك المعرفة ،وتطبيق المعرفةد على وظائل الموارد البلرية بأبعادها (ت،طيط الموارد
البلااااارية ،واالساااااتقطاب واالختيار والتعيين ،والتدريب والتطوير ،والمحافظة على الموارد البلااااارية ،وتقييم األدااد في
اللااااركات الصااااناعية األردنية المساااااهمة العامة التي أدرجت بالدراسااااة .ومن أهم توصاااايات الدراسااااة القيام بالت،طيط
اوسااتراتيجي للموارد البلاارية بما يتناسااب مع رسااالة اللااركات ونسااتراتيجياتها العامة والتنافسااية ،واعتباره األساااد في
بناا باقي نستراتيجيات ندارة الموارد البلرية.
دراسؤؤة (العمرو .)2017 ،بعنوان "أثر فاعلية إسؤؤتراتيجيات تدريب الموارد البشؤؤرية على أداء العاملين في الجامعات
الخاصة االردنية".
هدفت الدراسااااااة نلى بيان أثر فاعلية نسااااااتراتيجيات تدريب الموارد البلاااااارية على أداا العاملين في الجامعات
ال،اصاااة األردنية ،واعتمدت الدراساااة على المنهج الوصااافي التحليلي اساااتنادا الى الكتب والمصاااادر والمجالت العلمية
المحكمة ات العالقة بمفهوم نسااااتراتيجيات تدريب الموارد البلاااارية وأداا العاملين ،وبلغ مجتمع الدراسااااة (13د جامعة
خاصاااااااة في األردن .فقام الباحث باعتماد الطريقة العلاااااااوائية الختيار العينة ،فبلغت العينة (9د جامعات ،وقام الباحث
بتوزيع (163د استبانة على مديرل الدوائر اودارية ونوابهم ومساعديهم ورؤساا األقسام .وخلصت الدراسة نلى العديد
من النتائج كان من أهمها وجود أثر ل داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ داللة (α=0.05د لفاعلية نسااااااتراتيجيات تدريب
الموارد البلاارية بأبعادها (المواامة مع الرسااالة واألهدا  ،واختصااار الوقت لتحقيق الجدارة ،ومضاااعفة فاعلية برامج
التدريب ،وتنوع برامج التدريبد على أداا العاملين (المعرفة بمتطلبات العمل ،وننجاز المهام ،وجودة العمل المنجزد في
الجامعات ال،اصة األردنية .وفي ضوا هذه النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أهمها زيادة الوعي لدأ
اودارات والق يادات في ت لك ال جام عات بمفهوم نساااااااتراتيج يات تدر يب الموارد البلااااااار ية ،وبضااااااارورة تطوير أب عاد
نستراتيجيات تدريب الموارد البلرية والمتمثلة بالمواامة مع الرسالة واألهدا ومضاعفة فاعلية برامج التدريب بلكل
أكبر مما هو عليه.
"(Brătianu, 2015) "Developing Strategic Thinking in Business Education
هدفت الدراساااااة نلى تقييم مساااااتوأ التفكير اوساااااتراتيجي لطالب االقتصااااااد واألعمال في الجامعات الرومانية
ولمرحلتي البكالوريود والماجساااااتير ،وتمثل مجتمع الدراساااااة في كليات االقتصااااااد واألعمال في الجامعات الرومانية،
وكانت عينة الدراسة ممثلة بـااااااااـاااااااا(5000د طالب لمرحلتي البكالوريود والماجستير ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي
التحليلي للتعامل مع البيانات وتصاااانيفها ،واساااات،دم االسااااتبانة أداة للدراسااااة لجمع البيانات األولية ،وكان من أبرز نتائج
الدراسة أن مستوأ التفكير اوستراتيجي لم يتطور باللكل الجيد ،نضافة نلى أن نما ج التفكير اوستراتيجي البسيطة ال
تزال تؤدل دورا كبيرا في نصدار األحكام لعينة الدراسة ،وبناا على نتائج الدراسة فقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير
برامج دراسااااة ندارة األعمال من خالل ندخال دورات جديدة قادرة على التحفيز المساااابق لنما ج التفكير اوسااااتراتيجي،
فعلى ساااابيل المثال يجب دراسااااة ندارة التغيير ،وتنظيم الملاااااريع ،وات،ا القرارات في ظرو الالتأكد وندارة المعرفة
والتفكير الناقد والتفكير اوساااتراتيجي ،بل حتى اودارة اوساااتراتيجية يجب أن تتجاوز التحليالت واوساااتراتيجيات العامة
نحو طرق التفكير ،وات،ا القرارات في البيدات االجتماعية الديناميكية وبيدات األعمال التي تتصل بالالتأكد.
"(Goldman et. al. 2015) "Organizational Practices to Develop Strategic Thinking
هدفت الدراسة للتحقيق في الممارسات التي تست،دمها المنظمات لتطوير القدرة على التفكير اوستراتيجي للقادة
والمديرين والموظفين األخرين ،واعتمدت الدراسااااة على المنهج التفساااايرل باساااات،دام المقابالت شاااابه المُنظمة في جمع
البيانات األولية ،نضااااافة نلى الكتب والمنلااااورات والدراسااااات السااااابقة التي تناولت ات الموضااااوع في جمع البيانات
الثانوية ،وقد تمثل مجتمع الدراسة بمجموعة من المنظمات الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتمثلت عينة الدراسة
بـ (13د شركة كان مجموع موظفيها (2،000،000د فرد ،واستهدفت الدراسة المديرين التنفيذين لتلك المنظمات ،وكان
من أبرز النتائج التي توصااالت نليها الدراساااة أن المنظمات المبحوثة تسااات،دم مجموعة محدودة من أسااااليب وممارساااات
تطوير التفكير اوستراتيجي ،وأن تلك الممارسات واألساليب تفتقر نلى برامج تطويرية ،وبناا على النتائج التي توصلت
نليها الدراسة فقد أوصت الدراسة بضرورة تركيز الدراسات المستقبلية والممارسين للعمل اوستراتيجي بالعمل معا من
أجل خلق نهج فعال لتنمية التفكير اوستراتيجي.
(Heydari, 2016) "Examining The Association Between Strategic Thinking And Resources
"Attraction In West Azerbaijan Maskan Bank
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هدفت الدراساااااااة نلى معرفة العالقة بين التفكير اوساااااااتراتيجي وجذب الموارد في بنك مساااااااكن الواقع نرب
ا ربيجان ،وقد تم مساااا مجتمع الدراساااة مساااحا شاااامال والمتكون من جميع الموظفين العاملين في جميع الفروع التابعة
لبنك مسااااااكن في نرب ا ربيجان والبالغ عددهم (322د موظفا ،وبلغت عينة الدراسااااااة (175د موظفا ،واعتمد الباحث
على المنهج الوصاااافي التحليلي للتعامل مع البيانات وتصاااانيفها ،كما قام الباحث بتطوير اسااااتبانة أعدت خصاااايصااااا أداة
للدراساااااة وزعت على وحدة المعاينة لجمع البيانات األولية .نضاااااافة نلى اعتماد الباحث على البحوث والكتب والمجالت
والمنلااااااورات العلمية ات الصاااااالة بموضااااااوع الدراسااااااة لجمع البيانات الثانوية ،ولقد اعتمد الباحث على قياد التفكير
اوسااااتراتيجي من خالل العناصاااار التي حددتها دراسااااة (Liedtka,1998د ،وكان من أبرز النتائج التي توصاااالت نليها
الدراسة هي أن لعناصر التفكير اوستراتيجي (منظور النظم ،والقصد اوستراتيجي ،وانتهاز الفرص الذكية ،والتفكير في
الوقت ،والتوجه بالفرضياتد ،أثر في جذب الموارد للمنظمة المبحوثة.
منهجية الدراسة:
قام الباحثان في هذه الدراسااة باساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي من أجل الحصااول على البيانات الالزمة لذلك
لغرض تحليل البيانات وتصاانيفها لوصاال عينة الدراسااة ،وعرضااها بلااكل جداول وأشااكال ،لقد تم تصااميم اسااتبانة لجمع
البيانات ،التي تم تحليلها باساات،دام برنامج (SPSSد ،ومن ثم عرض نتائج الدراسااة وتوصااياتها ،وتم اساات،دام االسااتبانة
كأداة لجمع البيانات المتعلقة في متغيرات الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراساااة من اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة في األردن والمساااجلة في وزارة الصاااناعة والتجارة
و(مركز نيداع األوراق المالية في األردند ،والتي كان تعدادها حتى وقت نعداد الـاااااادراسة (66د شركة ،استنـااااااادا على
مـاااوقع مركـاااز نيـاااداع األوراق المالية  ،https:// www.sdc.com.jo/ arabic/ index.phpوتم اختيار اللركات
ا ستنادا نلى حجم رأد المال الذل ال يقل عن (10،000،000د مليون دينار ،وبالتالي فإن العدد الذل سي ،ضع للدرا سة
(31د شركة ،وبعد التدقيق تبين أن شركتين لم تعلنان عن عدد العاملين فيهما وتم استبعادهما ،ليصبا العدد النهائي لعينة
الدراسة (29د شركة صناعية.
وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة و لك على النحو اآلتي:
صدق األداة:
تم تحكيم االسااااتبانة من خالل عرضااااها على مجموعة من المحكمين من أساااااتذة الجامعات األردنية وكذلك من
ول ال،برة واالختصاص ،وقد أخذ بآرائهم في صيانة النس،ة النهائية لالستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساااااق الداخلي لألداة بحساااااب معامل كرونباخ ألفا (Cronbhach’s Alphaد الذل بلغ )(97
ويعد مقبوال في مثل هذه الدراسات.
جدول رقم ( :)1نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
المحور
التفكير اوستراتيجي

نستراتيجيات الموارد البلرية

المجال
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
الرؤية المستقبلية
نستراتيجية التوظيل
نستراتيجية التدريب
نستراتيجية تقييم األداا

معامل ثبات األتساق الداخلي
.911
.824
.849
.827
.900
.902
.918

األساليب اإلحصائية:
باالعتماد على الحزمة اوحصائية للعلوم االجتماعية (SPSSد قام الباحثان باست،دام التكرارات ،والنسب المدوية
لو صل ال ،صائص ال ل ،صية والوظيفية لوحدة المعاينة .وا ست،دام المتو سط الح سابي؛ للتعر على مدأ موافقة أفراد
العينة على فقرات االستبانة.
اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااتقبليةد على تطوير نساااتراتيجيات ندارة الموارد البلااارية (نساااتراتيجية
التوظيل ،والتدريب ،ونستراتيجية تقييم األدااد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
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ومن أجل التمكن من ات،ا القرار المالئم لهذه الفرضااااية تم نجراا تحليل االنحدار البساااايط والمتعدد لمعرفة أثر
التفكير اوساااااااتراتيجي بأبعاده مجتمعة على تطوير نساااااااتراتيجيات ندارة الموارد البلااااااارية و لك عند مساااااااتوأ داللة
(α=0.05).
اختبار قوة النموذج :وبداللة هذا االختبار تم التعر نلى قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد
والمتغير التابع (نستراتيجيات ندارة الموارد البلريةد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن ،وكاآلتي:
الجدول( :)2ملخص النموذج ()Model Summary
النموذج
1

R
.971

R square
.943

Std. Error of the Estimate
.12750

Adjusted R Square
.942

وبالتالي فإن الجدول (2د يوضاااااااا أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (التفكير اوساااااااتراتيجيد ،والمتغير التابع
(نساااااتراتيجيات ندارة الموارد البلاااااريةد بلغت قيمته (0.971د .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.943د ،وعليه فإن المتغيرات
المستقلة استطاعت أن تفسر (%94.3د من التغييرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تعزأ نلى عوامل أخرأ.

اختبار االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول (3د نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار:
الجدول ( :)3تحليل التباين
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
67.503
4.113
71.615

درجة الحرية
4
253
257

b

F
1038.154

متوسط المربعات
16.87
.016

Sig
.000

يلاااااااير الجدول (3د نلى تحليل التباين الذل يهد للتعر نلى القوة التفسااااااايرية للنمو ج ولكل أبعاد المتغير
المسااتقل (المنظور اللاامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المسااتقبليةد عن طريق نحصااائي (Fد .وقد تم
صيانة فرضياته على النحو اآلتي:
ويتبين من الجدول (3د وجود معنوية عالية الختبار (Fد بلغت (1038.154د ،وبمستوأ داللة نحصائية (Sigد
بلغ ) (0.00وهو أصاااااااغر من (0.05د .مما يعني أن نمو ج االنحدار المتعدد مناساااااااب لقياد قوة العالقة التأثيرية بين
المتغير المسااتقل (التفكير اوسااتراتيجيد وبين المتغير التابع (نسااتراتيجيات الموارد البلااريةد .وعليه يتم رفض الفرضااية
الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة التي نصاااها أن "نمو ج االنحدار المتعدد معنول (يوجد تأثير معنول للمتغير المساااتقل
"التفكير اوساااتراتيجي" على المتغير التابع " نساااتراتيجيات الموارد البلااارية"د .أل أن المتغيرات المساااتقلة اساااتطاعت
تفسير ما مقداره (%94.3د من المتغير التابع.
اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
يلير الجدول (4د نلى قيم معامالت االنحدار للمقدرات واالختبارات اوحصائية لها:
الجدول ( :)4جدول المعامالت )a(Coefficient

العنصر
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
الرؤية المستقبلية

المعامل B
المعامل B
الخطأ المعياري
.021
.296
.028
.432
.024
.175
.023
.096

Beta

t

.Sig

.414
.467
.158
.088

14.197
15.330
7.174
4.183

.000
.000
.000
.000

يتضا من الجدول (4د أن جميع عناصر المتغير المستقل (التفكير اوستراتيجيد كان لها أثر و داللة نحصائية
على نستراتيجيات ندارة الموارد البلرية ،فبلغت قيمة (Tد المحسوبة قيمة أعلى من قيمتها الجدولية وعلى مستوأ داللة
نحصااااااائية أقل من القيمة المحددة (0.05د .وعليه فإنه يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ (α=0.05د للتفكير
اوستراتيجي بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على نستراتيجيات ندارة
الموارد البلرية في اللركات الصناعية المساهمة في األردن .وتلير النتائج نلى أن جميع أبعاد التفكير اوستراتيجي لها
درجة معنوية أقل من (0.05د أل أن لها أثر على نساااااتراتيجيات الموارد البلااااارية مجتمعة في اللاااااركات الصاااااناعية
المساهمة في األردن.
الفرضية الفرعية األولى:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المساااااتقبليةد على تطوير نساااااتراتيجية التوظيل في اللاااااركات الصاااااناعية
المساهمة في األردن.
21

ومن أجل التمكن من ات،ا القرار المالئم لهذه الفرضاااااااية تم نجراا تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر التفكير
اوستراتيجي بأبعاده مجتمعة على نستراتيجية التوظيل في اللركات الصناعية المساهمة في األردن .و لك عند مستوأ
داللة(α=0.05د.
اختبار قوة النموذج :وبداللة هذا االختبار تم التعر نلى قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد
والمتغير التابع (نستراتيجية التوظيلد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن على النحو اآلتي:
الجدول( :)5ملخص النموذج ()Model Summary
R
.925

النموذج
1

R square
.855

Std. Error of the Estimate
.25890

Adjusted R Square
.853

وبالتالي فإن الجدول (5د يوضااااا أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااااتقل (التفكير اوسااااتراتيجيد ،والمتغير
التابع (نساااااتراتيجية التوظيلد بلغت قيمته (0.925د .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.855د ،وعليه فإن المتغيرات
المستقلة استطاعت أن تفسر (85.5%د من التغييرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تعزأ نلى عوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول (6د نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار :
الجدول ( :)6تحليل التباين
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
99.849
16.958
116.807

درجة الحرية
4
253
257

F
372.413

متوسط المربعات
24.96
.067

Sig
.000

يلاااااااير الجدول (6د نلى تحليل التباين الذل يهد للتعر نلى القوة التفسااااااايرية للنمو ج ولكل أبعاد المتغير
المسااتقل (المنظور اللاامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المسااتقبليةد عن طريق نحصااائي (Fد .وقد تم
صيانة فرضياته كاآلتي:
ويتبين من الجدول (6د وجود معنوية عالية الختبار (Fد بلغت (372.413د ،وبمسااتوأ داللة نحصااائية (Sigد
بلغ ) (0.00وهو أصاااااااغر من (0.05د .مما يعني أن نمو ج االنحدار المتعدد مناساااااااب لقياد قوة العالقة التأثيرية بين
المتغير المستقل (التفكير اوستراتيجيد وبين المتغير التابع (نستراتيجية التوظيلد.
اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
يلير الجدول (7د نلى قيم معامالت االنحدار للمقدرات واالختبارات اوحصائية لها:
الجدول ( :)7جدول المعامالت (Coefficient)a

العنصر
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
الرؤية المستقبلية

المعامل B
المعامل B
الخطأ المعياري
.042
.706
.057
.130
.049
-.040.047
.210

Beta

t

Sig.

.772
.110
-.028.150

16.667
2.274
-.8054.479

.000
.024
.422
.000

يتضاااا من الجدول (7د أن عناصااار المتغير المساااتقل (المنظور اللااامولي ،التفكير النظمي ،الرؤية المساااتقبليةد
كان لها أثر و داللة نحصائية على نستراتيجية التوظيل ،حيث بلغت قيمة (Tد المحسوبة قيمة أعلى من قيمتها الجدولية
وعلى مسااااتوأ داللة نحصااااائية أقل من القيمة المحددة (0.05د .وعليه فإنه يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ
(α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي ،التفكير النظمي ،الرؤية المساااااتقبليةد على نساااااتراتيجية
التوظيل في اللااركات الصااناعية المساااهمة في األردن.أما الفرص الذكية فليس لها أثر ،ولكن عكسااي على نسااتراتيجية
التوظيل.
الفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المسااااااتقبليةد على تطوير نسااااااتراتيجية التدريب في اللااااااركات الصااااااناعية
المساهمة في األردن.
ومن أجل التمكن من ات،ا القرار المالئم لهذه الفرضاااااااية تم نجراا تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر التفكير
اوستراتيجي بأبعاده مجتمعة على نستراتيجية التدريب في اللركات الصناعية المساهمة في األردن .و لك عند مستوأ
داللة (α=0.05د.
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اختبار قوة النموذج :وبداللة هذا االختبار تم التعر نلى قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد
والمتغير التابع (نستراتيجية التدريبد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن الى النحو اآلتي:
الجدول( :)8جدول ملخص النموذج )Model Summary(b

النموذج
1

R
.983a

R square
.966

Std. Error of the Estimate
.13059

Adjusted R Square
.966

وبالتالي فإن الجدول (8د يوضااااا أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااااتقل (التفكير اوسااااتراتيجيد ،والمتغير
التابع (نساااااااتراتيجية التدريبد بلغت قيمته (0.983د .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.966د ،وعليه فإن المتغيرات
المستقلة استطاعت أن تفسر (96.6%د من التغييرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تعزأ نلى عوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول (9د نتائج تحليل التباين ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار وكاآلتي:
الجدول ( :)9تحليل التباين
مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

النموذج
1

مجموع المربعات
124.413
4.315
128.728

درجة الحرية
4
253
257

b

F
1823.705

متوسط المربعات
31.10
.017

Sig
.000

يلاااير الجدول (9د نلى تحليل التباين والذل يهد نلى التعر نلى القوة التفسااايرية للنمو ج ولكل أبعاد المتغير
المستقل (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد عن طريق نحصائي (Fد:
ويتبين من الجدول (9د وجود معنوية عالية الختبار (Fد بلغت (1823.705د ،وبمستوأ داللة نحصائية (Sigد
بلغ ) (0.00وهو أصاااغر من (0.05د .مما يعني أن نمو ج االنحدار المتعدد مناساااب لقياد العالقة الساااببية بين المتغير
المسااتقل (التفكير اوسااتراتيجيد وبين المتغير التابع (نسااتراتيجية التدريبد .وعليه يتم رفض الفرضااية الصاافرية وقبول
الفرضاااااااية البديلة التي نصاااااااها أن "نمو ج االنحدار المتعدد معنول (يوجد تأثير معنول للمتغير المساااااااتقل "التفكير
اوساااااتراتيجي" على المتغير التابع "نساااااتراتيجية التدريب"د .أل أن المتغيرات المساااااتقلة اساااااتطاعت تفساااااير ما مقداره
(%96.6د من المتغير التابع.
اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
يلير الجدول (10د نلى قيم معامالت االنحدار للمقدرات واالختبارات اوحصائية لها:
الجدول ( :)10جدول المعامالت )a(Coefficient

العنصر
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
الرؤية المستقبلية

المعامل B
المعامل B
الخطأ المعياري
.021
.434
.029
.745
.025
-.141.024
.034

Beta

t

Sig.

.452
.601
-.095.023

20.306
25.804
-5.659
1.424

.000
.000
.000
.156

يتضااا من الجدول (10د أن أن عناصاار المتغير المسااتقل (المنظور اللاامولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد
كان لها أثر و داللة نحصااااااائية على نسااااااتراتيجية التدريب ،فبلغت قيمة (Tد المحسااااااوبة قيمة أعلى من قيمتها الجدولية
وعلى مسااااتوأ داللة نحصااااائية أقل من القيمة المحددة (0.05د .وعليه فإنه يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ
(α=0.05د للتفكير اوسااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللاامولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد على نسااتراتيجية التدريب
في اللركات الصناعية المساهمة في األردن .أما الرؤية المستقبلية فليس لها أثر على نستراتيجية التدريب.
الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية تقييم األداا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
ومن أجل التمكن من ات،ا القرار المالئم لهذه الفرضية تم نجراا تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر التفكير اوستراتيجي
بأبعاده مجتمعة على نستراتيجية تقييم األداا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن .و لك عند مستوأ داللة(α=0.05د.

اختبار قوة النموذج :وبداللة هذا االختبار تم التعر نلى قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد
والمتغير التابع (نستراتيجية تقييم األدااد في اللركات الصناعية المساهمة في األردن على النحو اآلتي:
الجدول( :)11جدول ملخص النموذج )Model Summary(b

النموذج
1

R
.850a

R square
.722

Adjusted R Square
.717
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Std. Error of the Estimate
.26232

وبالتالي فإن الجدول (11د يوضاااا أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد ،والمتغير
التابع (نسااااتراتيجية تقييم األدااد بلغت قيمته (0.85د .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.722د ،وعليه فإن المتغيرات
المستقلة استطاعت أن تفسر (72.2%د من التغييرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تعزأ نلى عوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول (12د نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار:
الجدول ( :)12تحليل التباين
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
45.166
17.409
62.575

درجة الحرية
4
253
257

b

F
164.096

متوسط المربعات
11.29
.069

Sig
.000

يلير الجدول (12د نلى تحليل التباين والذل يهد نلى التعر نلى القوة التفسيرية للنمو ج ولك ألبعاد المتغير
المستقل (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد عن طريق نحصائي (Fد.
ويتبين من الجدول (12د وجود معنوية عالية الختبار (Fد بلغت (164.096د ،وبمستوأ داللة نحصائية (Sigد
بلغ ) (0.00وهو أصاااغر من (0.05د .مما يعني أن نمو ج االنحدار المتعدد مناساااب لقياد العالقة الساااببية بين المتغير
المستقل (التفكير اوستراتيجيد وبين المتغير التابع (نستراتيجية تقييم األدااد .وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضاااااااية البديلة التي نصاااااااها أن "نمو ج االنحدار المتعدد معنول (يوجد تأثير معنول للمتغير المساااااااتقل "التفكير
اوساااتراتيجي" على المتغير التابع "نساااتراتيجية تقييم األدااد" .أل أن المتغيرات المساااتقلة اساااتطاعت تفساااير ما مقداره
(%72.2د من المتغير التابع.
اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
يلير الجدول (13د نلى قيم معامالت االنحدار للمقدرات واالختبارات اوحصائية لها:
الجدول ( :)13جدول المعامالت )a(Coefficient

العنصر
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
الرؤية المستقبلية

المعامل B
المعامل B
الخطأ المعياري
.043
-.251.058
.421
.050
.706
.047
.046

Beta

t

Sig.

-.376.487
.683
.045

-5.859
7.263
14.073
.970

.000
.000
.000
.333

يتضااا من الجدول (13د أن أن عناصاار المتغير المسااتقل (المنظور اللاامولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد
كان لها أثر و داللة نحصاااائية على نساااتراتيجية تقييم األداا ،فبلغت قيمة (Tد المحساااوبة قيمة أعلى من قيمتها الجدولية
وعلى مسااااتوأ داللة نحصااااائية أقل من القيمة المحددة (0.05د .وعليه فإنه يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ
(α=0.05د للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (المنظور اللااااامولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد على نساااااتراتيجية تقييم
األداا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.أما الرؤية المستقبلية فليس لها أثر على نستراتيجية تقييم األداا.
مناقشة النتائج
 .1أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجيات
ندارة الموارد البلرية (نستراتيجية التوظيل ،التدريب ،نستراتيجية تقييم األدااد في اللركات الصناعية المساهمة
في األردن.
وهي نتيجة اتفقت مع العديد من الدراساااات الساااابقة التي تناولت المتغير المساااتقل (التفكير اوساااتراتيجيد ،فلقد
تلااابهت جزئيا مع دراسااة (العلااي2013 ،د والتي أوضااحت نلى أن اودارات العليا في المنظمات نير الحكومية العاملة
في مجال التأهيل في قطاع نزة تتوافر لديها أبعاد التفكير اوسااااااتراتيجي ومنها بُعد التفكير النظمي ،وأن ممارسااااااة تلك
األبعاد وتعزيزها يؤدل نلى تحساااين مساااتوأ األداا لديهم ،األمر الذل ساااينعكس بلاااكل نيجابي على أداا المنظمة ككل.
واتساااقت أيضاااا جزئيا مع دراساااة (Heydari, 2016د التي بينت أن أبعاد التفكير اوساااتراتيجي تؤثر في جذب الموارد
للمنظمة وخصاوصاا بُعد الفرص الذكية الذل يؤثر بلاكل كبير على أداا المنظمة .واتفقت مع دراساة (محمد والجبورل،
2014د التي أشاااااااارت نلى أهمية أبعاد التفكير اوساااااااتراتيجي على فاعلية األداا؛ مما يعني امتالك قيادات الكليات في
جامعة بغداد للفاعلية في تحقيق الغايات واألهدا المنلودة.
 .2أظهرت النتائج عدم وجود أثر ل داللة نحصائية لجميع أبعاد التفكير اوستراتيجي لها درجة معنوية أقل من
(0.05د أل أن لها أثر على نستراتيجيات الموارد البلرية مجتمعة في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
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 .3أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية
التوظيل في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
 .4أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05د للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (المنظور
اللمولي ،التفكير النظمي ،الرؤية المستقبليةد على نستراتيجية التوظيل في اللركات الصناعية المساهمة في
األردن .أما الفرص الذكية فليس لها أثر على نستارتيجية التوظيل.
 .5أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية
التدريب في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
 .6أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05د للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (المنظور
اللمولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد على نستراتيجية التدريب في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
أما الرؤية المستقبلية فليس لها أثر على نستراتيجية التدريب.
 .7أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعاده (المنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية ،والرؤية المستقبليةد على تطوير نستراتيجية تقييم
األداا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن.
 .8أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05د للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (المنظور
اللمولي ،التفكير النظمي ،الفرص الذكيةد على نستراتيجية تقييم األداا في اللركات الصناعية المساهمة في
األردن .أما الرؤية المستقبلية فليس لها أثر على نستراتيجية تقييم األداا.
يمكن تفسااير تلك النتائج على أن اللااركات الصااناعية المساااهمة في األردن تمتلك منظور شاامولي تجاه أهدافها
والتزاماتها وعالقتها بالبيدة المحيطة .وهناك معرفة كافية لدأ ندارات تلك اللااركات بال،طة اوسااتراتيجية الموضااوعة.
ويوجد وضوح تام لدأ العاملين فيها بالتوجه العام لللركة .وأن القيادات اودارية في تلك اللركات تقوم بوضع خيارات
متنوعة تتالام مع المواقل التي تواجهها ،من أجل تحقيق أقصاااااى االساااااتفادة من الفرص المتاحة وهذا ما تأكد من نتائج
التحليل التي بينت بأن أبعاد التفكير اوساااتراتيجي (المنظور اللااامولي ،والفرص الذكية والرؤية المساااتقبليةد كان لها أثر
واضااا على مرحلة النمو .وتلك النتيجة اتسااقت تماما من حيث أبعاد التفكير اوسااتراتيجي (المنظور اللاامولي ،والفرص
الذكيةد مع دراسااااة (الفرا2009 ،د التي أشااااارت أن المنظمات األهلية الكبرأ في قطاع نزة لديها نظرة شاااامولية تجاه
البيدة المحيطة بها وأهدافها والتزاماتها ،نضاااااااافة نلى وجود مساااااااتوأ جيد من االنفتاح على الفرص والتجارب الجديدة،
األمر الذل يلجع العاملين في المنظمات المبحوثة على تقديم أفكار نبداعية.
قفد بينت النتائج بأن بُعد التفكير اوسااتراتيجي الوحيد (الرؤية المسااتقبليةد كان له أثر معنول وبلااكل كبير على
مرحلة النضااااج ،ويمكن أن تُفساااار تلك النتيجة على أن اللااااركات الصااااناعية المساااااهمة في األردن تركز اهتمامها على
تطوير قدرات العاملين فيها ،كما تقوم بتلااااااجيعهم على عمليات اوبداع المرتبطة ببلورة رؤية مسااااااتقبلية متكاملة .األمر
الذل يحقق لها الكفااة في األداا؛ مما ينعكس نيجابا على موقعها التنافساااااااي والتميز في تقديم منتجاتها أو خدماتها .فقد
تقاربت نوعا ما مع دراسااااة (Won, & Ryu, 2016د التي أشااااارت نلى أن اللااااركات الصااااناعية الكورية في مرحلة
النضج تكون أكثر كفااة من باقي اللركات في مراحل أخرأ من دورة حياة المنظمات.
التوصيات
بناا على النتائج توصي الدراسة باآلتي:
 .1يوصي الباحثان اللركات الصناعية المساهمة في األردن بلكل خاص ،وباقي اللركات األخرأ بلكل عام،
بزيادة وعي القيادات اودارية العليا فيها بأهمية التفكير اوستراتيجي باعتباره أحد المفاهيم الجوهرية في ندارة
اوستراتيجية .الذل يعطي الرؤية الواضحة للمستقبل ،ويتوقع التهديدات ويستلل الفرص ،لكي يتمكنوا من تقديم
أفكار نبداعية تساعدهم على وضع ال،طط اوستراتيجية ،التي يصعب على المنافسين تقليدها نال بتكلفة عالية أو
بعد وقت طويل.
 .2زيادة وعي القيادات اودارية العليا في اللركات الصناعية المساهمة في األردن بأهمية نستراتيجيات الموارد
البلرية باعتبارها أحد المفاهيم الجوهرية في اودارة الحديثة .ال سيما نستراتيجية التوظيل ألنها المسؤولة عن
رفد اللركات بالموارد البلرية القادرة على تحقيق التفوق والميزة التنافسية المستدامة.
 .3يوصي الباحثان اللركات الصناعية المساهمة في األردن خاصة ،وباقي اللركات األخرأ عامة ،بضرورة
تطوير أساليب التفكير اوستراتيجي من حيث المنظور اللمولي للبيدة الداخلية وال،ارجية لتلك اللركات وبكافة
تفاصيلها .من خالل وضع نستراتيجيات مرنة تتكيل مع التطورات البيدية المحيطة .وباللكل الذل يحقق المواامة
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ما بين األنلطة الداخلية لللركات وبين متغيرات بيدة أعمالها .نضافة نلى وضع خطط وبرامج بديلة يمكن اللجوا
اليها عند حدوث أل تغير في البيدة المحيطة.
 .4يوصي الباحثان اللركات الصناعية المساهمة في األردن خاصة ،وباقي اللركات األخرأ عامة ،بأهمية توافر
بُعد الرؤية المستقبلية لدأ القيادات اودارية العليا في تلك اللركات نلى التطلعات المستقبلية لها ونلى المكانة التي
تسعى للوصول نليها .و لك من خالل تطوير قدرات العاملين فيها وتلجيعهم على تقديم األفكار اوبداعية وتلارك
الرؤية المستقبلية ،والتي تتوافق مع التوجهات والتطلعات المستقبلية للركاتهم.
 .5توصي الدراسة اللركات الصناعية المساهمة بزيادة استمرار وتبني احدث التطبيقات للمحافظة على المستوأ
المتقدم مستوأ اهتمام اودارة بإستراتيجيات ندارة الموارد البلرية ،فيعد مورد رئيسي ونستراتيجي من بين
الموارد التي تمتلكها اللركة ،من خالل الحفاظ على توظيل األفراد ول الكفااة وال،برات المكتسبة والمتراكمة
عبر سنوات طويلة والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية باللكل الذل يحقق تعزيز قدرتها
وأدائها ألنه العنصر الفعال في نجاحها خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذل تعرفه بيدة األعمال.
 .6توصي الدراسة اللركات الصناعية المساهمة القيام بالت،طيط لإلبداع من خالل توفير حوافز من اجل اوبداع
وتأسيس ممارسات نبداعية ومن ثم التمييز في عملية ندارة األفكار.
 .7يوصي الباحثان اللركات الصناعية المساهمة في األردن خاصة ،وباقي اللركات األخرأ عامة ،بضرورة
التركيز على تطوير القيادات اودارية فيها من خالل استقطاب األفراد ول الكفااة وال،برات المكتسبة والمتراكمة
عبر سنوات طويلة من العمل المت،صص .التي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية باللكل الذل
يحقق لتلك اللركات تعزيز موقعها وقدرتها التنافسية ،من خالل توظيل نقاث القوة الداخلية لللركات في
االستثمار األمثل للفرص المتاحة في بيدة األعمال ،واقتناص تلك الفرص قبل منافسيها .واعتماد نظام خاص من
أجل تحديد أولويات استثمار الفرص التي تفرزها عملية التحليل البيدي.
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الملخص

هدفت هذه الدراساااة نلى بيان أثر مساااتوأ اوفصااااح عن الم،اطر بأبعاده (م،اطر االئتمان ،وم،اطر السااايولة،
والم،اطر الساااااااوقيةد على األداا المالي ببعده (معدل العائد على حقوق المسااااااااهميند للبنوك التجارية األردنية ،وتكون
مجتمع الدراساااة من البنوك البالغ عددها (13د ،ولتحقيق أهدا الدراساااة تم اتباع المنهج الوصااافي التحليلي وباسااات،دام
برمجية ) (E.viewsتم تحليل اوحصاا الوصفي وتحليل االنحدار المتعدد ،وتم جمع البيانات من القوائم المالية المنلورة
للبنوك للسنوات (2016 – 2010د.
وقد تو صلت الدراسة نلى عدة نتائج ،منها :أن هناك وجود أثر دال نح صائيا عند مستوأ ) (α=0.05لإلف صاح
عن م،اطر االئتمان والم،اطر السااااوقية على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية ،وبالمقابل بينت عدم وجود أثر داال
نحصائيا عند مستوأ الداللة ) (α=0.05لإلفصاح عن م،اطر السيولة على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية.
وعلى ضوا هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات ،منها :ضرورة اهتمام اودارات في البنوك بتحسين نسب
الرفع المالي واالهتمام بهيكل رأد المال في البنك ،وضاااارورة زيادة االهتمام باوفصاااااح عن م،اطر الساااايولة كونها لم
تؤثر على العائد على حقوق المسااااهمين وضااارورة االهتمام باوفصااااح عن م،اطر أساااعار الفائدة لما لها من أهمية في
تحسين األداا المالي.
الكلمات المفتاحية :اوفصاح عن الم،اطر ،األداا المالي
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The Impact of Level Risk Disclosure on Financial Performance of Jordanian
Commercial Banks
Ahmad Subhi Al Nashash
Amman Arab University

Dr. Amer Moh'd Al-Hazimeh
Amman Arab University

Abstract
The objective of this study is to determine the impact of the level of disclosure of risks
(credit risk, liquidity risk, market risks) on the financial performance such as the rate of
return on equity for Jordanian commercial banks. The study community that was composed
of 13 Jordanian commercial banks and to achieve the objectives of the study, the analytical
descriptive method was followed by using the (E.views) software.The descriptive statistics
and multiple regression analysis were analyzed and the data was collected from the
published financial statements of the banks for the years 2010-2016.
Several results were found to have a statistically significant effect at (α = 0.05) level
for the disclosure of risks by their dimensions (credit risk, market risk) on the financial
performance (rate of return on equity) of banks. On the other hand, there was no statistically
significant effect at the level of (α = 0.05) for the disclosure of liquidity risk on banks' financial
performance.
In light of these results, the study made several recommendations, including the need
for banks 'attention to improve the leverage ratios, attention to the bank's capital structure,
and the need to increase the interest in disclosing the liquidity risk as it did not affect the
return on shareholders' equity in improving financial performance.
Key Word: Risk Disclosure, Financial Performance
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المقدمة:
يعد اوفصاح عن الم،اطر أساسا لتوضيا حقيقة المركز المالي للبنوك حيث تكمن أهمية اوفصاح عن الم،اطر
في نطار ننضااااباث السااااوق والرقابة المالية ،التي تتيا للمساااات،دمين بإجراا تقييم دقيق لوضااااع البنك المالي وأدااه ،وأن
طبيعة البنوك وخاصة من حيث نلاطها وكذلك الم،اطر التي تتعرض لها ،وهذا بدوره أدأ نلى وضع معايير اوفصاح
عن الم،اطر وكل هذه المعايير أدت لتحسين األداا المالي للبنوك ونوعية التقارير المنلورة.
زادت الساااااالطات الرقابية من الكلاااااال عن المعلومات حول مسااااااتوأ م،اطر تدفقاتها النقدية و لك في أعقاب
األزمة المالية األخيرة ،ووافقت هيدة األوراق المالية والبورصااااااااات األمريكية ( (secعلى قواعد تتطلب من البنوك
اوفصااااااااح عن ممارساااااااات التعويض ،التي قد تدفع الموظفين نلى تحمل الم،اطر الزائدة في عام  .2009وعالوة على
لك ،اقترح مجلس معايير المحاسااابة الدولية تحديث المعيار المحاسااابي (المعيار285 ،د في عام  .2010وسااايتطلب هذا
التحديث تقديم الكلاال عن معلومات حول م،اطر الساايولة والم،اطر السااوقية وم،اطر االئتمان ،ملاايرا نلى أن " األداا
المالي" يؤدل بلااااااكل كبير نلى فهم الم،اطر المتأصاااااالة في األدوات المالية والطرق التي تدير بها اللااااااركات والبنوك
التجارية هذه الم،اطر كجزا ال يتجزأ من ات،ا قرارات مساااااااتنيرة حول مساااااااتوأ اوفصااااااااح عن الم،اطر المالية .
)(Heinle & Smith, 2017
تعد عملية األداا المالي من أهم العمليات التي يقوم ب ها البنوك في مجال الرقابة من أجل التحقق من بلونها
األهدا المراد تحقيقها ،التي ازدادت أهميتها في ظل تعقد وتوسااااع أنلااااطة البنوك الكبيرة ،وتوسااااع السااااوق بالمنافسااااة
اللديدة .وتسعى البنوك الت،ا مواقع هامة في السوق لتحسين أدائها ووضعها التنافسي و لك في ظل االنفتاح نحو العالم
ال،ارجي ،حيث يتطلب معرفة دقيقة بالتغيرات ال،ارجية وكذلك التنبؤ الدقيق بالتغيرات المساااااااتقبلية لوضاااااااع ال،طط
المناسبة لمواجهتها ،ويتم تحديد االنحرافات الناتجة عن ال،طط واألهدا  ،و لك للوصول لألداا األمثل ومقارنته باألداا
الم،طط مساابقا ثم العمل على تصااحيحه لتحديد مسااتوأ األداا الذل توصاال نليه البنك Platonova, Asutay, et, al.,
)2018د.
تأثرت الدراسات المحاسبية ومؤشرات األداا المالي منذ ظهورها بالكثير من التغيرات والتطورات التكنولوجية
العلمية والعملية ،واتسااااااع نطاق لك التأثير في الوقت الحالي ليس فقط على الوحدات االقتصااااااادية والمتعاملين معها بل
امتد ليلاامل األسااواق المالية المحلية والعالمية ،أل أن المحاساابة وما يرتبط بها من دراسااات ومؤشاارات األداا المالي قد
دخلت مجال العولمة ،وأصااابحت مؤشااارات األداا المالي واوفصااااح عن الساااياساااات والمعلومات الواردة بها تؤثر على
مت،ذل القرارات المالية واالقتصادية ). (Akhigbe, McNulty, et, al., 2017
مشكلة الدراسة:
توفر البيدة التي تعمل بها البنوك التجارية األردنية أحيانا الظرو المناسبة لمستوأ اوفصاح عن الم،اطر من
قبل ندارة البنك والعمل على تحسين األداا المالي نلى اللكل الذل يصب في مصلحة اودارة ،ويمكن القول ننه من خالل
تقوية العالقات مع المسااهمين ومن خالل تلاجيع عملية اوفصااح عن الم،اطر ،وتحساين الوصاول نلى الموارد ،ورأد
المال البلاااارل ،كل لك يساااااعد البنك على العمل بكفااة ،والحصااااول على مزايا تنافسااااية وخلق قيمة للعائد على حقوق
المساهمين الذل من خالله نحسن األداا المالي للبنك (قاسم2017 ،د.
ويمكن قياد أداا البنك من خالل نتائجه المالية ،أل من خالل حجم أرباحه ،ويمثل العائد على حقوق المساهمين
عامل رئيس يحدد قيمة األداا .وأن القرارات المالية التي تزيد من الم،اطر تقلل من قيمة البنك ومن ناحية أخرأ ،فإن
القرارات المالية التي تزيد من الربحية تزيد من قيمة البنك ).(Saunders & Thomas ,1997
ال تزال عملية اوفصااااااح عن م،اطر االئتمان وم،اطر السااااايولة والم،اطر الساااااوقية والمحددة بالقوائم المالية
للبنوك تواجه قصااااااورا ملحوظا ،وال يقوم بتقديم صااااااورة واضااااااحة عن الم،اطر ؛ ن نن اوفصاااااااح عن الم،اطر أمر
ضرورل الرتباطه بعمل البنك مباشرة؛ األمر الذل يساعد على تحسين من األداا المالي للبنك.
لذا فإن الغرض من هذه الدراساااااااة هو قياد أثر مساااااااتوأ اوفصااااااااح عن الم،اطر بأبعاده (م،اطر االئتمان،
وم،اطر الساااايولة ،والم،اطر السااااوقيةد على األداا المالي ببعده (معدل العائد على حقوق المساااااهميند للبنوك التجارية
األردنية.
عناصر مشكلة الدراسة (أسئلة الدراسة):
يمكن تحقيق غرض هذه الدراسة من خالل طرح التساؤالت التالية:
السؤؤؤؤال الرئيس :هل يوجد أثر لمساااتوأ اوفصااااح عن الم،اطر بأبعاده (م،اطر االئتمان ،وم،اطر السااايولة ،وم،اطر
السوقيةد على األداا المالي ببعده (معدل العائد على حقوق المساهميند للبنوك التجارية األردنية؟
وينبثق مما سبق االسئلة الفرعية اآلتية:
السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لمستوأ اوفصاح عن م،اطر االئتمان على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية؟
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السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لمستوأ اوفصاح عن م،اطر السيولة على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية؟
السؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر لمساااااتوأ اوفصااااااح عن الم،اطر الساااااوقية على األداا المالي للبنوك التجارية
األردنية؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة في السعي لتحديد أثر لمستوأ اوفصاح عن الم،اطر على األداا المالي في البنوك التجارية
األردنية وتقسيم أهمية الدراسة نلى قسمين:
أوالً :األهمية النظرية:
تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في سعيها لتقديم نطار نظرل متكامل لمتغيرات الدراسة (مستوأ اوفصاح
عن الم،اطر ،األداا الماليد من خالل البحوث والدراسااات السااابقة التي تناولت متغيرات الدراسااة؛ ن يأمل الباحثان أن
يساااهم لك في مساااعدة الباحثين مسااتقبال في فهم مسااتوأ اوفصاااح عن الم،اطر واألداا المالي والعالقة بينهما،نضااافة
نلى ما ستقدمه هذه الدراسة من نضافات ومقارنات مع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمستوأ اوفصاح عن الم،اطر
من ناحية واألداا المالي من ناحية أخرأ ،ويأمل الباحثان أن تكون هذه الدراسة منطلقا لدراسات مستقبلية.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
تتمثل األهمية التطبيقية في بيان أثر مساااتوأ اوفصااااح عن الم،اطر وما ساااتقدمه من نتائج وتوصااايات للبنوك
التجارية األردنية ويمكن االعتماد عليها في المساااااااتقبل و لك من خالل اوفصااااااااح عن جميع الم،اطر التي تؤدل نلى
تحسين مستوأ اوفصاح الذل سو يعكس صورة نيجابية عن عمل البنوك التجارية في المستقبل ،و لك لتحسين األداا
المالي مما ينعكس أثره على تنمية االقتصااااااد األردني بلاااااكل عام ،وتحديدا قطاع البنوك التجارية األردنية الذل يع ّد من
القطاعات االقتصادية المهمة باألردن نضافة أن هذه الدراسة سو تساهم في تطوير األداا المالي للبنوك.
فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن أسدلة الدراسة تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤة ) :(H01ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (α=0.05د لإلفصااااح عن الم،اطر بأبعادها
(م،اطر االئتمان ،وم،اطر الساايولة ،والم،اطر السااوقيةد على األداا المالي ببعده (معدل العائد على حقوق المساااهميند
للبنوك التجارية األردنية؟
ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية األولى) :(H01.1ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ(α=0.05د لإلفصااااااح عن م،اطر
اوئتمان على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية؟
الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية الثانية) :(H01.2ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د لإلفصااااااح عن م،اطر
السيولة على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية؟
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة ) :(H01.3ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ(α=0.05د لإلفصاااااح عن الم،اطر
السوقية على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية؟
أنموذج الدراسة:
بهد تحقيق الغرض من الدراسة والوصول نلى أهدافها قام الباحثان بتطوير أنمو ج خاص بالدراسة من خالل
الرجوع للدراسات السابقة .واللكل (1د يوضا أنمو ج الدراسة وأبعادها.

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة
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المصدر :تصميم النمو ج من نعداد الباحثين باالستناد نلى الدراسات اآلتية:
▪ أبعاد المتغير المساااتقل( :الرواشااادة2007 ،د Abdallah & Hassan,2015( ،د (نلاااوان ،اساااكندر ،الطويل،
عصام ،وشحادة ،محمد2018 ،د.
▪ أبعاد المتغير التابع(Ozkan & Cakan, & Kayacan, 2017) :
التعريفات اإلجرائية:
المتغير المستقل
قام الباحثان بتحديد التعريفات اوجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة ،وهي:
اإلفصؤؤؤؤؤاح عن المخاطر :Risk Disclosureهو عرض للقوائم المالية بكل وضاااااوح طبقا للمبادئ المحاسااااابية المقبولة،
ويتعلق لك بلكل وتصنيل المعلومات الواردة في القوائم المالية ومعاني المصطلحات الواردة فيها (المالكي2015 ،د
ويمكن قياد اوفصاح عن الم،اطر عن طريق:
 .1م،اطر االئتمان  :Credit riskم،اطر أخفاق أحد أطرا األداة المالية في تلبية التزام ما والتسبب في أن يتحمل
الطر اآلخر خسارة مالية.
ويمكن قياد م،اطر اوئتمان عن طريق المؤشرات التالية:
أ .نسبة م،صصات خسائر القروض :هي عبارة عن تراكم ض،م بصورة نسبية للمصار االقتصادية ،التي لها
تأثير مهم على الدخل ورأد المال التنظيمي للمصااااار  .والهد من هذه الم،صااااصااااات هو ضاااابط خسااااارة
القروض لمدخرات المصار من أجل عكس خسارة مستقبلية متوقعة على سندات القروض.
ب .نساابة كفاية رأد المال :هي نساابة رأد مال اللااركة نلى م،اطرها وهو مصااطلا يوضااا العالقة بين مصااادر
رأد مال اللركة والم،اطر المحيطة بموجودات اللركة وأية عمليات أخرأ .وتعد نسبة كفاية رأد المال أداة
لقياد مالاة اللركة أل قدرة اللركة على تسديد التزاماته ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل.
ج .نسبة الرافعة المالية :مدأ اعتماد اللركة على اوقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية في سد نحتياجاتها
المالية ،وهي عبارة عن درجة اعتماد اللااااركة في تمويل أصااااولها من مصااااادر تمويل ات دخل ثابت ،سااااواا
كانت قروض أو سااااندات الذل ينعكس على األرباح التي يحصاااال عليها المالك ،والذل بدوره يؤثر على درجة
الم،اطرة التي يتعرضون لها نتيجة است،دام أموال الغير لتحقيق أكبر عائد ممكن للمساهمين ،وسيتم قياسها من
خالل نجمالي االلتزامات طويلة وقصيرة اآلجل نلى نجمالي الموجودات.
 .2م،اطر السيولة  :Liquidity riskوهي المصاعب التي تواجه البنك في تدبير األموال للوفاا بااللتزامات المتعلقة
باألدوات المالية.
ويمكن قياد م،اطر السيولة عن طريق المؤشرات اآلتية:
أ .النقد واألرصااادة لدأ البنوك ة نجمالي الموجودات :ن يلاااير ارتفاع لك المؤشااار نلى ان،فاض م،اطر السااايولة
على اعتبار أن لك يعكس زيادة األرصاااادة النقدية؛ سااااواا أكانت في الصااااندوق ،أم لدأ البنك ،وبالتالي زيادة
قدرة البنك على تأدية التزاماته المالية.
ب .نجمالي القروض ة نجمالي الودائع :يلاااير نرتفاع هذا المؤشااار نلى نرتفاع م،اطر السااايولة على اعتبار أن لك
يزيد من نسااابة القروض التي يعتذر تصااافيتها بساااهولة عند الحاجة نلى سااايولة ،ونن زيادة نسااابة القروض نلى
الودائع تؤشر البنك نلى زيادة المصادر النقدية.
ج .الموجودات المتداولة ة نجمالي الودائع :يلير ارتفاع هذا المؤشر نلى ان،فاض م،اطر السيولة ،ألن لك يعكس
زيادة الموجودات المتداولة التي يواجها البنك.
 .3الم،اطر السوقية  :Market riskالم،اطر التي تتعلق بالقيمة العادلة للبيانات المالية المستقبلية لألدوات المالية
التي سيتم تقلبها بسبب التغير في سعر السوق.
ويمكن قياد الم،اطر السوقية عن طريق المؤشرات اآلتية:
أ .م،اطر سعر الصر  :هي م،اطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الصر األجنبي.
ب .م،اطر ساااااعر الفائدة :تعني بأن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المساااااتقبلية ألداة مالية ساااااو تتذبذب بسااااابب
التغيرات في سعر الفائدة في السوق.
المتغير التابع:
األداء المؤؤالي  :Financial Performanceيعر األداا المااالي بااأنااه انعكاااد لقاادرة المنظمااة وقااابليتهااا على تحقيق أهاادافهااا،
ويعر أيضااا بأنه انعكاد لكيفية اساات،دام المنظمة للموارد المالية والبلاارية ،واسااتغاللها بالصااورة التي تجعلها قادرة على تحقيق
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ايضااااااااا قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها طويلة األمد (Faris, 2010د ،ويكمن قياد المتغير التابع من خالل

أهدافها ،ويعر
المؤشر التالي:
معدل العائد على حقوق المسؤؤؤاهمين :هو قدر صاااافي الدخل العائد على هيدة نسااابة حقوق المسااااهمين .كما يقدر العائد على حقوق
المساهمين ربحية اللركات التجارية و لك من خالل نظهار مقدار األرباح الذل تحققه اللركة بالمال الذل استثمره المساهمون.

طرق قياس المتغيرات:
أوالً :قياس المتغير المستقل (مستوى اإلفصاح عن المخاطر).
الجدول ( :)1مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر االئتمان
1
2
3

مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر اإلئتمان
م،صصات خسائر القروض ة نجمالي القروض
نسبة م،صصات خسائر القروض
رأد المال واحتياطه ة نجمالي األصول
نسبة كفاية رأد المال
نجمالي القروض ة نجمالي األصول
نسبة الرافعة المالية
نلوان ،نسكندر ،الطويل ،عصام ،وشحادة ،محمد (2018د

الجدول ( :)2مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السيولة
مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السيولة
النقد واألرصدة لدأ البنوك ة نجمالي األصول
نجمالي القروض ة نجمالي الودائع
الموجودات المتداولة ة نجمالي الودائع
زياد ،محمد ،والبلـارل ،مصطُفى (2007د

الجدول ( :)3مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السوقية
1
2

مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السوقية
المركز المفتوح في كل عملة ة القاعدة الرأسمالية
م،اطر سعر الصر
نجمالي المراكز المفتوحة ة القاعدة الرأسمالية
األصول الحساسة تجاه سعر الفائدة ة نجمالي األصول
ال،صوم الحساسة تجاه سعر الفائدة ة نجمالي ال،صوم
م،اطر سعر الفائدة
األصول الحساسة – ال،صوم الحساسة
بو كثير ،جبار(2018د

الجدول ( :)4مؤشرات األداء المالي
مؤشرات األداا المالي
نجمالي حقوق المساهمين ة صافي الربا
معدل العائد على حقوق المساهمين
مهرل ،عبد المالك ،وعولمي ،بسمة (2015د

حدود الدراسة:
 الحدود الزمنية :تم نجراا الدراسة وتناولت البيانات المالية المنلورة نلكترونيا والمدرجة في بورصة عمان للفترة منعام  2010لغاية .2016
 الحدود المكانية :نقتصرت الدراسة على البنوك التجارية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي. الحدود العلمية :اقتصرت متغيرات الدراسة على مستوأ اوفصاح عن الم،اطر (م،اطر االئتمان ،وم،اطر السيولة،والم،اطر السوقيةد كمتغير مستقل ،األداا المالي (معدل العائد على حقوق المساهميند كمتغير تابع لهذه الدراسة.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
قام الباحثان بمسااا الدراسااات السااابقة حول موضااوع هذه الدراسااة ،وتم االسااتفادة من بعض الدراسااات التي لها
عالقة مباشرة بموضوع الدراسة ،وفيما يلي بعض الدراسات:
الدراسات باللغة العربية:
دراسة الجعفري ،والسعبري ( )2019بعنوان" :مدى توافر متطلبات اإلفصاح لبازل  IIIفي المصارف العراقية–دراسة حالة
في المصرف االهلي العراقي".
هدفت الدراسة نلى بيان نمكانية تطبيق متطلبات اوفصاح لبازل  3في المصار العراقية ،ن سعت لجنة بازل
نلى تحقيق االساااتقرار المالي في األساااواق العالمية وتحقيق اللااافافية ومسااااعدة مسااات،دمي التقارير المالية ،ولتحقيق هذه
األهدا فقد وضاااعت اللجنة قوالب ثابتة لإلفصااااح .واسااات،دمت الدراساااة عينه (المصااار األهلي العراقيد .توصااالت
الدراسااة نلى نتائج ،منها :أن المصااار العراقية التزال في بداية تطبيقها للركيزة األولى من اتفاقية بازل  ،۳وأنها بدأت
بتحساااااين مساااااتوأ اوفصااااااح ،ونتاحة المعلومات للمسااااات،دمين من خالل مواقعها اولكترونية .توصااااالت الدراساااااة نلى
توصيات ،منها :أن يقوم البنك المركزل والجهات الرقابية بإلزام المصار على تطبيق متطلبات اوفصاح لبازل لما لها
من أهمية في تعزيز انضباث السوق ،نضافة نلى ضرورة أن تكون التقارير الفصلية والنصل سنوية فضال عن التقرير
34

السنول أكثر شمولية مع متطلبات اوفصاح الدولية ،وأن تعرض للمست،دمين في الوقت المناسب لكي يتمكنوا من ات،ا
القرارات االقتصادية الرشيدة.
دراسؤؤؤة براق ،وبلواضؤ ؤ ( )2018بعنوان" :حوكمة المؤسؤؤؤسؤؤؤات كآلية لتعزيز اإلفصؤؤؤاح المحاسؤؤؤبي وجودة التقارير
المالية لغرض إدارة المخاطر دراسة تجربة".
هدفت الدراساااااة نلى البحث في مدأ تطبيق مبادئ الحكم الراشاااااد للمؤساااااساااااة في الجزائر ،وأثرها على فعالية
اوفصااااح المحاسااابي وجود التقارير المالية ،واسااات،دمت الدراساااة منهجية الوصااال التحليلي ،وكانت عينة الدراساااة 31
شاا،ص ،حيث تم التعرض نلى اوطار العام لحوكمة المؤسااسااات بصاافة عامة ،نضااافة نلى اوفصاااح المحاساابي وجودة
التقارير المالية بصاااافة خاصااااة ،والعالقة بين مبادئ الحوكمة واوفصاااااح المحاساااابي ،وكذلك أثرها على جودة التقارير
المالية .أما فيما ي،ص الجانب الميداني ،فقد تم اختبار مدأ تطبيق حوكمة المؤساااااساااااات من خالل مدأ تجسااااايد مبادئ
الحكم الراشد في المؤسسة و لك باال ستعانة با ستبانة موزعة على مجموعة من األطرا ات الصلة بحوكمة المؤسسة،
حيث تم نجراا هذه التجربة على شاااركة (أن ساااي أد بحكم أن لها تجربة في مجال ممارساااات حوكمة المؤساااساااات ،وقد
تو صلت الدرا سة نلى مجموعة من النتائج ،أهمها :وجود عالقة ارتباث قوية بين مبادئ الحكم الرا شد للمؤ س سة ،وفعالية
اوفصاااااح المحاساااابي وجودة التقارير المالية ،نضااااافة نلى وجود دليل ميداني من واقع المؤسااااسااااات الجزائرية يثبت أن
التأثيرات في فعالية اوف صاح المحا سبي وجودة التقارير المالية ،يرجع سببها بلكل كبير نلى مدأ تجسيد مفهوم حوكمة
المؤسااسااات .وقد توصاالت الدراسااة نلى عدة توصاايات ،منها :أن تراعي المؤسااسااة أساااد محكم وفعال لقواعد الحوكمة
بمساااتوأ جيد من حيث توفير الدعم من مجلس اودارة مع تحديد مساااؤولياتهم مع توفير نطار فعال يضااابط كافة جوانب
الحوكمة.
درا سة هاني ( )2018بعنوان" :أثر ا ستخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء المالي للمؤ س سة االقت صادية (درا سة
بعض نماذج البلدان العربية) ".
هدفت الدراساااة نلى نيجاد أثر اعتماد تكنولوجيا المعلومات على األداا المالي للمؤساااساااة االقتصاااادية الجزائرية
ل سنة  .2016-2017فمعرفة هذه العالقة قد ي لجع المؤ س سات على اال ستثمار في أدوات تكنولوجيا المعلومات لتح سين
أدائها المالي .واساات،دمت الدراسااة لتحقيق لك نسااب مالية لعينة تتكون من  20مؤسااسااة اقتصااادية جزائرية تنتمي نلى
قطاعات م،تلفة ،بينما تم توزيع ا ستبانة لتقييم مدأ استعمال تكنولوجيا المعلومات اعتمادا على خمسة أبعاد المتمثلة في:
برمجيات ،وننترنت ،وننترانت ،ونكسترانت ،وصفحة اونترنت .لتحليل هذه العالقة فقد تم االعتماد على نمو ج smart
 PLS 2ونمو ج انحدار  PLSبعد مواجهة الدراساااة ملاااكلة االنحدار المتعدد .وتوصااالت الدراساااة نلى نتائج ،منها :وجود
عالقة بين البعض من أدوات تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في البرمجيات ،األنترانت ،اوكساااااااترانت واألداا المالي
للمؤسااااسااااات .وتوصاااالت الدراسااااة نلى توصاااايات ،منها :اوعالن والترويج على ال،دمات المتوفرة في ميدان تكنولوجيا
المعلومات ،وتسااهيل وصااول المؤسااسااات لتكنولوجيا المعلومات ،وتقديم دورات تدريبية لمديرل األعمال ول مسااتوأ
تعليم من،فض.
الوشاح ،والنابلسي ،وأبو العدوس ( )2018بعنوان " :تطبيق معيار اإلفصاح عن المعلومات المالية للقطاع الحكومي
العام ودوره في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقارير المالية".
هدفت الدراسااااة نلى بيان أثر معيار اوفصاااااح على شاااامولية اوفصاااااح المحاساااابي ،واألثر الذل يتركه معيار
اوفصااااح على مصاااداقية وعدالة التقارير المالية ،وتهد التعر للى األهمية التي يحظى بها اوفصااااح المحاسااابي في
المؤسااسااات الحكومية األردنية ،اساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي ،فتم جمع البيانات من خالل اسااتبانة أعدت
خصااايصاااا لهذا الغرض ،وتم توزيعها على مجتمع الدراساااة البالغ عدده (49د مساااتجيبا من المديرين الماليين ورؤسااااا
األقساااام المالية والمحاسااابين والمدققين .وتوصااالت الدراساااة نلى نتائج ،منها :أن معيار اوفصااااح عن المعلومات المالية
للقطاع الحكومي العام يؤدل نلى شفافية اوفصاح ونلى دقة وشمولية اوفصاح المحاسبي ،وبالتالي زيادة كفااة اوفصاح
المحاسبي وسالمة التقارير المالية .وتوصلت الدراسة نلى توصيات ،منها :ضرورة االلتزام بالمعيار وشفافية اوفصاح
المحاسااابي للتقارير المالية ومراعاة دقة وشااامولية اوفصااااح المحاسااابي لكافة التقارير المالية المنلاااورة للقطاع الحكومي
العام لتحساااااااين جودة المعلومات ،والعمل على زيادة نسااااااابة الوعي للعاملين في القطاع الحكومي فيما يتعلق بمعايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام وقواعد اوفصاح الواردة فيها.
دراسؤؤؤؤؤة زبيذي ( )2016بعنوان" :دور حوكمة الشؤؤؤؤؤركات في تحقيق جودة التقارير المالية وتحسؤؤؤؤؤين األداء المالي-
دراسة حالة مجمع صيدال".
هدفت الدراساااة نلى الوقو على أهمية تطبيق مبادئ حوكمة اللاااركات بلاااكل ساااليم ،الذل سااايؤدل نلى تحقيق
الغرض المطلوب منهااا؛ وهو جودة المعلومااات المحتواة في التقااارير الماااليااة وتحساااااااين في األداا المااالي ،وأن جودة
المعلومات المالية تسااااهم في القدرة على توفير الجهد والوقت وسااارعة األداا في الوقت المناساااب ،وتسااااعد في القضااااا
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على ساااااالبية هذه المعلومات والقيام بدورها تجاه تنلاااااايط حركة سااااااوق األوراق المالية ،ن يسااااااهم في نقبال الكثير من
المسااتثمرين نلى االسااتثمار في تلك المؤسااسااات؛ مما يضاااعل رأد مالها ونلاااطها وأرباحها ،وبالتالي نلى تحساان أدائها
المالي ،وفي ضاااااوا طبيعة الدراساااااة واألهدا التي نساااااعى نلى تحقيقها ،تم اسااااات،دام المنهج الوصااااافي التحليلي ،وقد
است،دمت عينة الدراسة مجمع صيدال معتمدين في لك على أسلوب او ستبانة الذل تم نعدادها خصيصا لهذا الغرض،
وتم توزيعها على مجتمع الدراساااااة المتمثل في المدير والمديرين الفرعيين والمحاسااااابين ،ومدققي الحساااااابات الداخليين
وال،ارجيين ،وأعضاا مجلس اودارة ،والموظفين في جميع فروع مجمع صيدال وكذلك المساهمين والمستثمرين ،وبعد
تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،توصلت الدراسة نلى مجموعة من النتائج ،أهمها :أن تطبيق مبادئ حوكمة اللركات
قد ساهم بلكل مقبول في تحقيق جودة التقارير المالية ،وكذلك قد حققت نتيجة تطبيقها تحسن في أنلبية مؤ شرات األداا
المالي وبنساااب متفاوتة ،وقد توصااالت الدراساااة نلى عدة توصااايات ،منها :أن المحافظة على اساااتقاللية الساااوق المالي،
وضمان عدم التأثير على قراراته يساهم في تعزيز الثقة.
دراسة حمادة ( )2014بعنوان" :قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية (دراسة ميدانية في بورصة
عمان)".
هدفت الدراسة للتعر نلى أثر اوفصاح االختيارل في جودة التقارير المالية .ولتحقيق هد الدراسة تم تطوير
اساااتبانة اشاااتملت على مكونات اوفصااااح االختيارل التساااعة والمتمثلة في :المعلومات العامة لللاااركة ،ونلااااث اللاااركة
وو ضعها الم ستقبلي ،ومعلومات األ سهم وحملة األسهم ،والمعلومات عن اودارة ،الم سؤولية االجتماعية والبيدية ،ونتائج
ونسااااب التحليالت المالية ونير المالية ،وتكاليل البحث والتطوير في اللااااركة ،والمعلومات عن العاملين في اللااااركة،
والمعلومات عن الحوكمة؛ و لك للتعر على أثر تلك المكونات في جودة التقارير المالية والمتمثلة في قدرة المعلومات
المفصاااا عنها في نحداث فرق في قرارات مسااات،دمي هذه التقارير ضااامن مجتمع البحث المتمثل في شاااركات الوسااااطة
المالية والبنوك التجارية المدرجة في بورصااة عمان ،كما اساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي ،وقد وزعت تلك
اوستبانات على عينة من المحللين الماليين العاملين في تلك اللركات والبنوك التجارية ،ومن ثم تم تحليل النتائج واختبار
الفرضااايات باسااات،دام الرزمة اوحصاااائية للعلوم االجتماعية .أظهرت نتائج الدراساااة نلى أن هناك تأثيرا كبيرا لمكونات
اوفصاح االختيارل في جودة التقارير المالية ،وأظهرت توصيات الدراسة بضرورة تبني اللركات المدرجة في بورصة
عمان لمفهوم اوفصاح االختيارل وعرض مكوناته ضمن تقاريرها المالية.

الدراسات باللغة االنجليزية:
دراسة ( ) Ozkan, et, al. 2017بعنوان:
Intellectual capital and Financial performance: A study of the Turkish Banking Sector.
هدفت الدراسة نلى تحليل العالقة بين األداا الرأسمالي الفكرل واألداا المالي وكانت عينة الدراسة  44مصرفا
عامال في تركيا بين عامي  2005و .2014واتبعت الدراساااااة المنهج الوصااااافي التحليلي .ويتم قياد األداا الرأسااااامالي
الفكرل للبنوك من خالل منهجية معامل القيمة المضاااااافة (VAICد .يتأثر األداا الرأسااااامالي الفكرل للقطاع المصااااارفي
التركي عموما بكفااة رأد المال الب لرل (HCEد .من حيث أنواع البنوك ،وتو صلت الدرا سة نلى نتائج ،منها :أن بنوك
التنمية واالسااتثمار لديها أعلى معدل منهجية معامل القيمة المضااافة .عندما يتم تقساايم منهجية معامل القيمة المضااافة نلى
مكوناته ،يمكن مالحظة أن الكفااة المساااات،دمة لرأد المال وكفااة رأد المال البلاااارل تؤثر بلااااكل نيجابي على األداا
المالي للبنوك .ومع لك ،فإن أوروبا الوساااااااطى واللااااااارقية لديها تأثير أكبر على األداا المالي للبنوك مقارنة مع بكفااة
رأد المال البلااارل .وتوصااالت الدراساااة نلى توصااايات ،منها :يجب على البنوك العاملة في القطاع المصااارفي التركي
است،دام رؤود أموالها المالية والمادية ن ا رنبت في الوصول نلى مستوأ ربحية أعلى.
دراسة )  (Truant et, al. 2017بعنوان:
Sustainability and risk disclosure: An exploratory study on sustainability reports.
هدفت الدراسااااة نلى أهمية توساااايع نطاق الكلاااال عن الم،اطر األخالقية واالجتماعية والبيدية ضاااامن التقارير
المالية واالجتماعية البيدية .وازداد الضااغط المؤسااسااي بلااكل ملحوظ بين المنظمات في نعداد أدوات ندارة الم،اطر لفهم
م،اطر االسااتدامة في نطار الممارسااات اودارية ونعداد التقارير المالية .ونظرا لهذه الضااغوث المؤسااسااية فإن ردة فعل
اللركات في توفير المزيد من اوفصاح عن م،اطر اال ستدامة يستدعي االنتباه والتدقيق .تهد هذه الدراسة نلى معالجة
مثل هذه القضااايا من منظور اسااتكلااافي وكان منهجا للدراسااة .اساات،دمت الدراسااة عينة من المنظمات اويطالية الكبيرة
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التي أصدرت اوفصاح عن اال ستدامة وفقا للمبادرة العالمية وعداد التقارير ،واختبرنا العالقة بين مستوأ اوفصاح عن
الم،اطر والمتغيرات األخرأ ات الصااالة .تماشااايا مع األدبيات ،نتائج الدراساااة وجدت أن (المدققيند المساااتقلين " ول
ال،برة" يوفرون كمية كبيرة من اوفصااااح ،وأن جودة الكلااال عن الم،اطر تتأثر نيجابيا بتواجدهم الدولي وخبرتهم في
نعداد التقارير .وتوصايات الدراساة يمكن لللاركات والمؤساساات تحساين وعيها بالقضاايا االجتماعية والبيدية عن طريق
تطبيق الحركات العالمية لالسااتدامة وااللتزام بها ،واعتماد مدونات قواعد الساالوك ،ونظم اودارة االجتماعية والبيدية ،أو
نظام التحكم في االسااااتدامة .وبالطبع ،ال تضاااامن هذه األدوات تأمينا كامال تجاه الم،اطر التقية واألحداث الضااااارة ،ونال
فإنها تمثل ميزة تنافسية لوضع نستراتيجيات لمنع أو الحد من التأثيرات السلبية على المجتمعات والبيدة.
دراسة ( ) Aryani, N., & Hussainey, K. 2017بعنوان:
The determinants of risk disclosure in the Indonesian non-listed banks.
هدفت الدراسة نلى توضيا مدأ الكلل عن الم،اطر للتقارير السنوية للمصار اوندونيسية نير المدرجة في
البورصااة والتحقيق في المحددات التي تدفع البنوك نير المدرجة في البورصااة نلى الكلاال عن م،اطرها .واساات،دمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليل وكانت العينة مجموعة من البنوك نير المدرجة في البورصة .وأظهرت النتائج للدراسة
أن للرافعة والربحية ارتباطا سلبيا مع الكلل عن الم،اطر .وتؤثر خصائص البنوك المدرجة المجمعة على البنوك نير
المدرجة في البورصااااااة لإلفصاااااااح عن م،اطرها .هذه النتيجة تبني طريقة جديدة لقياد الكلاااااال عن الم،اطر وتثرل
األدبيات المتعلقة بالوكالة ونظرية اوشاااارات .وأظهرت توصااايات الدراساااة أن تأخذ الجهة المساااؤولة عن اوفصااااح عن
الم،اطر مبدأ التكلفة والمنفعة عند قيامها بتقييم الم،اطر.
دراسة ( (Elshandidy & Neri. 2015بعنوان:
Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative
Evidence from the UK and Italy.
هدفت الدراسة نلى كيفية تأثير حوكمة اللركات على ممارسات الكلل عن الم،اطر نير المالية في اللركات
الموجودة في المملكة المتحدة ونيطاليا على مدأ فترة خمس ساانوات .واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي واساات،دمت
االستبانة في جمع بياناتها عن اللركات في بريطانيا ونيطاليا .وتوصلت الدراسة نلى نتائج ،منها :التي توصلنا نليها عبر
اللااااااركات القوية والمحكومة بلااااااكل ضااااااعيل ،من حيث العوامل التي تؤثر على ممارسااااااات الكلاااااال عن الم،اطر
والمعلوماتية الدقيقة لتلك الممارسااات .عالوة على لك ،تدعم النتائج الرأل القائل نن الكلاال عن معلومات الم،اطر في
األجزاا السااردية من التقارير الساانوية يعد أكثر مصااداقية في المملكة المتحدة منه في نيطاليا حيث من المرجا أن تكون
هذه المعلومات أكثر ارتباطا بقرارات المستثمرين في األسعار في المملكة المتحدة أكثر من نيطاليا .وتدعم النتائج االتجاه
التنظيمي الحالي في اوبالغ عن الم،اطر داخل المملكة المتحدة ،الذل ي لدد على أهمية المديرين وي لجع على اوف صاح
عن الم،اطر .ومع لك ،تلاااير النتائج بلاااكل عام نلى الحاجة نلى مزيد من التحساااينات في الساااياق اويطالي .وأوصااات
الدراساااة اللاااركات التي من المرجا أن تكلااال عن معلومات ات مغزأ عن الم،اطر والتي تصااال شاااركات محددة
الظرو والتي تقود المساااتثمرين نلى دمج المعلومات بلاااكل أفضااال في قراراتهم المتعلقة بالساااعر والذل بدوره يحسااان
السيولة في السوق كلما قلت تناقصت المعلومات.
دراسة ( )Malichová& Ďurišová 2015بعنوان:
Evaluation of financial performance of enterprises in IT sector.
هدفت الدراسااااة نلى قياد األداا المالي لللااااركات وتقييمها والوصااااول نلى المعرفات األساااااسااااية للنجاح العام
للمؤسااسااات في السااوق .أن معرفة المؤشاارات التي تمثل األداا المالي المتعلق بالبيدة الديناميكية بمكان عمل اللااركات،
وكذلك األمور المتعلقة بال ضغط الم ستمر لمحيطها على التحسين الم ستمر ،أن المؤشرات المالية قادرة على تقييم واقعي
ودقيق لحالة المؤساااساااة بناا على تطورها الساااابق .التي تحدد أداا ها بأفضااال طريقة ،بينما يتم تحليل النتائج التلاااغيلية
للمؤسااسااات بإساات،دام المؤشاارات المالية الم،تارة .ومع أخذ قدرة المؤشاارات في الحساابان .فاساات،دمت الدراسااة المنهج
التحليلي الوصافي .وتوصالت الدراساة نلى نتائج ،منها :أنه هنالك حاجة للتركيز على الكلال عن الم،اطر المحتملة عند
النظر نلى قيم عالية نسبيا لمؤشر العائد على حقوق المساهمين فيما يتعلق بالقيم األقل لمؤشر العائد على األصول .يمكن
الكلاال عن هذا العامل الحاساام باساات،دام تحليالت المديونية من خالل نساابة المطلوبات نلى نجمالي أصااول المؤسااسااة.
وتوصااالت الدراساااة نلى توصااايات ،منها :التركيز على تقنيات المعلومات التي تُسااات،دم تقريبا من قبل جميع األشااا،اص
والمؤساااساااات المن،رطين في أنلاااطة االعمال ،وأنها تكسااابها مكانتها المهمة في الساااوق .هذا هو السااابب في أنها كانت
ضرورية للتركيز على تحليالت تلك الكيانات التجارية التي ترفع مستوأ األداا المالي ،وبالتالي ترفع ربحية اللركات.
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دراسة ( )Miihkinen, A. 2012بعنوان:
What drives quality of firm risk disclosure? The impact of a national disclosure standard
and reporting incentives under IFRS.
هدفت الدراساااااة نلى معرفة أثر معيار اوفصااااااح الوطني التفصااااايلي على جودة عمليات اساااااتعراض الم،اطر
اللاااااااملة التي تقوم بها اللااااااركات بموجب المعايير الدولية لإلبالغ المالي ،وقد اساااااات،دمت الدراسااااااة المنهج التحليلي.
واست،دمت الدراسة البيانات من عينة من اللركات الفنلندية المدرجة في البورصة الفنلندية حول مقدمة المعيار وكلفت
أن الهيدات التنظيمية الوطنية تمكنت من رفع جودة الكلااااال عن الم،اطر على عدة أبعاد حتى في نطار المعايير الدولية
وعداد التقارير المالية .ووجدت زيادات في كمية الكلاااااال عن الم،اطر بمعلومات أكثر شااااااموال وأكثر وضااااااوحا .كما
توصاااالت الدراسااااة نلى نتائج ،منها :أن بعض األدلة على تأثير المعيار على الجودة أكثر وضااااوحا بين اللااااركات األقل
ربحية .وأن النتائج اوضااااااافية هي أن اللااااااركات الكبيرة واللااااااركات التي ترفع تقاريرها وفقا لمتطلبات لجنة األوراق
المالية والبورصات تكلل عن معلومات أكثر حول الم،اطر الكمية ،وأن التحسينات في الجودة تكون دائمة في السنوات
التالية .وأوصت الدراسة باست،دام نرشادات اوفصاح لتحسين جودة مراجعة الم،اطر الكلية لللركات ،باوضافة انتباه
هيدات التنظيمية الوطنية والتي تقدم مثاال على كيفية التنظيم واالبالغ عن اوفصاااااااح مما يؤدل لزيادة جودة اوبالغ عن
الم،اطر داخل البلد الواحد.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
من خالل اساااااتعراض الدراساااااات الساااااابقة للتعر نلى الجوانب البحثية المتعلقة بموضاااااوع الدراساااااة الحالية
استعرض الباحثان (15د دراسة سابقة ،منها (8د دراسات عربية و(7د دراسات أجنبية وقد عرضت هذه الدراسات وفق
ترتيب زمني من األحدث نلى األقدم ،فتم االستفادة من قبل الباحثين في تلك الدراسات في نثراا اوطار النظرل للدراسة
الحالية ،وفي تفسااير النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة ،وأن هناك دراسااات محلية السااابقة تناولت الحديث عن مسااتوأ
اوفصاح عن الم،اطر بلكل عام ،وبلكل خاص ال يوجد دراسات سابقة تظهر أثر مستوأ اوفصاح عن الم،اطر على
األداا المالي للبنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصاااة عمان ،وأن الدراساااات العربية لم تلااامل كامل أهمية البحث
في م ستوأ اوف صاح عن الم،اطر ومجاالت ا ست،داماتها وتطويرها ،ومعرفة دورها على األداا المالي للبنوك التجارية
األردنية حيث بدأت الدراساااااات البحثية العربية بتناول مساااااتوأ اوفصااااااح عن الم،اطر وركزت عليه في الدراساااااات
والتحليل خالل العقد الماضااااي فقط ،في حين أن الدراسااااات األجنبية قد بدأت مبكرا بالبحث في مسااااتوأ اوفصاااااح عن
الم،اطر على األداا المالي للبنوك ،وبدأت في دراسة هذا المفهوم وتحليله وندراك أهمية استثماره لتحقيق أفضل النتائج.
ولعل الساااابب في لك أن الدول الغربية والباحثين األجانب قد أدركوا أهمية المعرفة والمعلومات في ظل العولمة وأثرها
على اقتصاديات دول العالم والمنظمات والبنوك في فضاا ال تحده أل حدود حتى أصبا العالم يعيش في اقتصاد يعر
باالقتصااااد القائم على أسااااد المعرفة والسااارعة في الوصاااول نلى المعلومات ات القيمة ،وتعتبر المعلومة والمعرفة فيه
سبب نجاح األفراد والمنظمات والبنوك بل المجتمع كله.
منهج الدراسة
بهد نلى السااااااعي لمعرفة أثر مسااااااتوأ اوفصاااااااح عن الم،اطر على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية،
ولتحقيق نرض الدراسااة اساات،دم الباحثان المنهج الوصاافي التحليلي :المنهج الوصاافي (Descriptive approachد في
عرض البيانات ،ونعداد الجداول الالزمة لذلك ،وتم اسااااااات،دام نمو ج تحليل االنحدار المتعدد لفحص الفرضااااااايات،
واست،دام معامل اورتباث بيرسون لبيان العالقات بين متغيرات الدراسة ،باست،دام حزمة التحليل اوحصائي E.views
والمنهج التحليلي (Analytical approachد و لك لحصااااااار وتحليل البيانات الفعلية المالية للبنوك التجارية األردنية
الملمولة في عينة الدراسة االختيارية (Empiricalد.
مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسااااة من قطع البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصااااة عمان والبالغ عددها ( )13بنكا
في األردن ،و لك اساااتنادا نلى البيانات الرسااامية المنلاااورة في بورصاااة عمان ،وقام الباحثان في هذه الدراساااة باختيار
البنوك التجارية األردنية لما لها أهمية كبيرة ،للفترة ما بين ( )2016-2010وقد تم اختيار دراسة أثر مستوأ اوفصاح
عن الم،اطر على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية نظرا ألهمية هذا القطاع المصااارفي األردني مقارنة بالقطاعات
األخرأ في االقتصاد األردني.
مصادر جمع البيانات:
تم االعتماد في هذه الدراسااااااة على المصااااااادر األولية والثانوية لجمع البيانات المناساااااابة لغايات تحقيق نرض
الدراسة ونختبار فرضياتها وهي:
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المصؤؤادر األولية :تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسااة ال،اصااة بالبنوك التجارية األردنية في بورصااة عمان من
التقارير والقوائم المالية لعينة الدراسة على مدأ الفترة (2016-2010د.
المصادر الثانوية :تتمثل في الكتب العربية واونجليزية والمقاالت ،نضافة نلى الدراسات السابقة المتعلقة في أثر مستوأ
اوفصاح عن الم،اطر على األداا المالي في البنوك التجارية األردنية والمواضيع والنلرات اليومية ،وتم االطالع على
أكبر قدر ممكن من الدراساااااااات واألبحاث التي تناولت هذا الموضاااااااوع في األردن وكذلك أخذ تصاااااااور عام عن آخر
المستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لتحقيق أهدا الدراساااة ومعرفة أثر مساااتوأ اوفصااااح عن الم،اطر على األداا المالي قام الباحثان باسااات،دام
األساليب اوحصائية التالية:
▪ المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية :لوصاال متغيرات الدراسااة خالل الفترة من  2016- 2010في
البنوك التجارية األردنية.
▪ تحليل االنحدار ال،طي المتعدد :و لك الختبار تأثير المتغير مسااااااتقل (مسااااااتوأ اوفصاااااااح عن الم،اطرد على
المتغير التابع (األداا الماليد.
▪ معامل ارتباث بيرسون :لمعرفة عالقة االرتباث بين متغيرات الدراسة.
نتائج اإلحصاء الوصفي للدراسة:
أبعاد المتغير المستقل
البعد األول للمتغير المستقل وهو اوفصاح عن م،اطر االئتمان وقد تم قياسه من خالل ثالثة مؤشرات ،وهي:
المؤشر األول :نسبة الرافعة المالية
يبين اللكل (2د نتائج اوحصاا الوصفي للبيانات ال،اصة بنسبة الرفع المالي في البنوك التجارية األردنية ؛ ن
يتضا أن الوسط الحسابي قد بلغ ) ،(0.4651وأن أدنى القيم قد بلغت ) (0.3148وأعلى القيم قد بلغت ،(0.5877)،وأن
االنحرا المعيارل قد بلغ ).(0.0661
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Series: LEVERAGE
Sample 2010 2016
Observations 91
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الشكل ( :)2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنسبة الرافعة المالية

المؤشر الثاني :نسبة مخصصات خسائر القروض
يتضاااا من اللاااكل (3د أن الوساااط الحساااابي للبيانات المتعلقة بنسااابة م،صاااصاااات خساااائر القروض في البنوك
الت جار ية األردن ية قد بلغ ) ،(0.0518وأن أدنى القيم قد بل غت ) ،(0.0078وأن أعلى القيم قد بل غت ) ،(0.0910وأن
االنحرا المعيارل للقيم عن وسطها الحسابي قد بلغ )(0.0192
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Series: LOSSES
Sample 2010 2016
Observations 91
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0.052100
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الشكل ( :)3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنسبة مخصصات خسائر القروض

المؤشر الثالث :نسبة كفاية رأس المال
يتبين من اللاااكل رقم (4د أن الوساااط الحساااابي للبيانات ال،اصاااة بنسااابة كفاية رأد المال في البنوك التجارية
األردنية قد بلغ ) (0.183وأن أدنى النسااااااااب قد بلغت ) ،(0.0366وبلغت أعلى النسااااااااب ) ،(0.4314أ ما االنحرا
المعيارل عن األوساث الحسابية فقد بلغ ).(0.0629
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Series: CREDIT_CAPITAL
Sample 2010 2016
Observations 91
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الشكل ( :)4األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنسبة كفاية رأس المال

وبالنظر نلى اللكل رقم (5د يالحظ أن هناك تذبذبا بسيطا في نسب م،صصات خسائر القروض طيلة السنوات
التي نطتها الدراسااااة ،وبالمقابل كان هناك تغير كبير في نسااااب كفاية رأد المال ،فلااااهدت ارتفاعا في األعوام 2013
وبالمقابل تراوح نساااااااب السااااااانوات االخرأ بين االرتفاع والعودة لالن،فاض ،وقد يعود لك للتغير في التعليمات التي
ت،ضع لها البنوك وتطبيق تعليمات بازل ال،اصة بذلك .أما النسب المتعلقة بالرفع المالي فقد أظهر اللكل أن هناك نسب
تذبذب مرتفعة طيلة السنوات التي نطتها الدراسة كان أدناها بين األعوام  2010و.2015
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الشكل ( :)5األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات اإلفصاح عن مخاطر االئتمان

مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السيولة
أما البعد الثاني للمتغير المساااااتقل فقد تمثل في اوفصااااااح عن م،اطر السااااايولة ،وقد تم قياساااااه من خالل ثالثة
مؤشرات ،وهي:
المؤشر األول :النقد واألرصدة لدى البنوك إلى إجمالي األصول
يبين اللكل رقم (6د الرسم البياني لنسبة النقد واألرصدة لدأ البنوك على نجمالي األ صول في البنوك التجارية
األردنية خالل الفترة من (2016 – 2010د ،فيتضااااا أن الوسااااط الحسااااابي للبيانات قد بلغ ) (0.304أل أن ما نساااابته
 %30.4من األصااول التي تملكها البنوك هي نقدية ،ويتبين أن أدنى نساابة قد بلغت ) ،(0.156وأن اعلى نساابة قد بلغت
) (0.486وأن االنحرا المعيارل قد بلغ ).(0.078
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Series: LIQUIDITY_C_TA
Sample 2010 2016
Observations 91
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الشكل ( :)6األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية النقد واألرصدة إلى إجمالي األصول

المؤشر الثاني :الموجودات المتداولة إلى إجمالي الودائع
يظهر من اللكل رقم (7د أن الوسط الحسابي لنسبة الموجودات المتداولة نلى نجمالي الودائع قد بلغ )،(0.795
وأن أعلى قيمة قد بلغت ) ،(0.885وأن أدنى قيمة قد بلغت ) ،(0.473وتراوحت بقية القيم بينهما فبلغ الوسيط )(0.608
وكذلك االنحرا المعيارل ).(0.79
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الشكل ( :)7األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الموجودات المتداولة إلى إجمالي الودائع

المؤشر الثالث :نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع
يتبين من اللاااكل رقم (8د أن الوساااط الحساااابي لنسااابة نجمالي القروض نلى نجمالي الودائع في البنوك التجارية
األردنية قد بلغ (0.620) ،وأن أعلى نساااابة للملاااااهدات قد بلغت ،(0.861) ،في حين بلغت أدنى نساااابة ) ،(0.425وأن
االنحرا المعيارل لهذه النسب عن الوسط الحسابي قد بلغ ).(0.0988
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Series: TL_TD
Sample 2010 2016
Observations 91
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الشكل ( :)8األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع

وبالنظر نلى اللااكل (9د أدناه والذل يوضااا مسااار المؤشاارات الثالثة (النقد واالرصاادة لدأ البنوك نلى نجمالي
األصول والموجودات المتداولة نلى نجمالي الودائع ،ونسبة نجمالي القروض نلى نجمالي الودائعد يالحظ أن كافة النسب
قد شااااهدت تذبذبا بين االرتفاع واالن،فاض ،نال أنه لم يلحظ أن هناك ارتفاعا أو ان،فاضااااا شااااا ا ،أو مسااااتمرا فعلى فترة
الساانوات التي نطتها الدراسااة نلحظ أن نساابة النقد وأرصاادة البنوك ترتفع وتن،فض دون أن تسااتقر لمدد زمنية محددة،
وينطبق لك على بقية النسب األخرأ حيث تراوحت بين االرتفاع واالن،فاض.
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الشكل ( :)9األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السيولة

مؤشرات اإلفصاح عن مخاطر السوقية
البعد الثالث للمتغير المسااتقل :مؤشاارات اوفصاااح عن الم،اطر السااوقية وقد تم قياسااها من خالل م،اطر سااعر
الصر وم،اطر سعر الفائدة.
المؤشر األول :مخاطر سعر الفائدة
يبين اللااااكل رقم (10د أن الوسااااط الحسااااابي لنسااااب م،اطر سااااعر الفائدة في البنوك التجارية األردنية قد بلغ
) (0.8655وأن أعلى نسااااااابة قد بلغت ) (1.095وأن أدنى نسااااااابة قد بلغت ) ،(0.313وأن االنحرا المعيارل قد بلغ
).(0.2196
20

Series: MARKET_INER
Sample 2010 2016
Observations 91
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0
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ويبين اللكل أعاله أن هناك ارتفاعا في م،اطر سعر الفائدة عام  2011؛ ن يلحظ أنه سجل أعلى النسب خالل
السااانوات التي شاااملتها الدراساااة ،ومن ثم أخذت الم،اطر تتراجع حتى عام  ،2015فساااجلت أدني ان،فاض في م،اطر
سعر الفائدة لتعود لالرتفاع خالل عام .2016
المؤشر الثاني :مخاطر سعر الصرف
يتبين من اللااااكل (12د والمتعلق بالنسااااب التي تقيس م،اطر سااااعر الصاااار في البنوك التجارية األردنية أن
الوسااط الحسااابي لهذه النسااب قد بلغ ) ،(0.00900وأن أدنى نساابة قد بلغت ) ،(0.0001في حين بلغت أعلى نساابة تمت
ملااااااااهدتها ) ،(0.0302أما االنحرا المعيارل فقد بلغ ) ،(0.0007ويلحظ تدني هذه النساااااااب وقد يعود لك الرتفاع
القاعدة الرأسااااااامالية لدأ البنوك التجارية ،التي تحكم من خالل تلاااااااريعات البنك المركزل وتعليمات بازل لمواجهة آية
م،اطر قد تهدد البنك.
12

Series: CHANGE
Sample 2010 2016
Observations 91
0.009001
0.007320
0.030200
0.000100
0.007172
1.071944
3.638810

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

18.97476
0.000076

Jarque-Bera
Probability
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وبالنظر نلى اللااكل (13د أعاله نلحظ أن هناك ارتفاعا نساابيا في م،اطر اسااعار الصاار بداا من عام 2011
حتى بلغ أعلى مساااااااتوياته عام  2014ثم بدأت الم،اطر بالتراجع خالل عام  2016؛ ن يظهر هناك ثبات نسااااااابي لعام
 2016مقارنة مع العام السابق.
أبعاد المتغير التابع
العائد على حقوق المساهمين
يتضا من اللكل رقم (13د أن ال،اص بعرض الملاهدات ال،اصة بالمتغير التابع العائد على حقوق المساهمين
بأن الوساااط الحساااابي وجمالي الملااااهدات قد بلغ ) (9.056وكانت أعلى نسااابة ) (16.87في حين كانت أدنى نسااابة (-
) 1.45أما االنحرا المعيارل فقد بلغ ).(3.612

ROE
20
15
10
ROE
5
0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
-5

Mean 9.056 Max 16.87 Min -1.45 Std 3.612
الشكل ( :)13األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للعائد على حقوق المساهمين
الجدول ( :)7األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للعائد على حقوق المساهمين حسب السنة
السنة
2010
2011
2012

العينة
13
13
13

أدنى القيم
2.36
-1.45
1.99

اعلى القيم
16.87
16.37
14.63
45

الوسط الحسابي
9.4207
7.8631
8.7877

االنحراف المعياري
4.42605
4.90996
3.47098

2013
2014
2015
2016

13
13
13
13

2.81
6.12
1.83
2.07

15.44
15.26
13.38
12.22

9.5562
10.5777
9.0992
8.0915

3.43373
2.52121
3.20294
2.85490

يبين الجدول رقم ( 7د األوساث الح سابية واالنحرافات المعيارية للعائد على حقوق الم ساهمين ح سب السنة؛ ن
يتضااااااا أن أدنى قيمة قد بلغت ) (-1.45%فتحققت خسااااااائر في هذا عام  ،2011في حين كانت أعلى قيمة )(16.87%
وتعود للعام  ،2010وبالنظر نلى األوسااااث الحساااابية يالحظ أن أعلى األوسااااث الحساااابية قد بلغ (10.577%) ،وي،ص
العائد على حقوق المسااااااااهمين عام  ،2014وبانحرا معيارل قدره ) (2.521اما ادنى األوسااااااااث الحساااااااابية فقد بلغ
) (7.863وبانحرا معيارل قدره ) (4.90ويعود للعام  ،2011ويالحظ ان،فاض العائد على حقوق المسااااااااهمين خالل
هذا العام ،وقد يعود لك للظرو السياسية واالقتصادية التي مرت بها المنطقة في لك العام.
ثانياً :نتائج اختبار الفرضيات
للتعر نلى عالقة االرتباث بين متغيرات الدراسة وأبعادها تم است،راج معامل ارتباث بيرسون بين كافة األبعاد
المستقلة والتابعة ،فظهرت النتيجة في الجدول رقم (8د أدناه.
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االرتباط
الجدول ( :)8معامالت ارتباط بيرسون بين المتغيرات
م،اطر سعر الفائدة

م،اطر سعر الصر

نجمالي القروض ÷
نجمالي الودائع

الموجودات المتداولة
÷نجمالي الودائع

النقد÷
نجمالي األصول

نسبة م،صصات
ال،سائر

1

.068

.102

.144

-.172

0.0925

1

-.184

-.299

.238

.103

.898

-.131

-.142
.242

-.094
-.004

-.062
.0629

-.132
.447

.259
.134

-.146
-.166

-0.305
-0.201

الرفع المالي

كفاية رأد المال

العائد على المساهمين

1

1
.260

1

1
.105

1
-.078
.217

1
-0.064
.159
-.429

-0.010
-.351
-0.202
0.0213

1

العائد على حقوق
المساهمين
الرفع المالي
كفاية رأد المال
نسبة م،صصات ال،سائر
النقد÷نجمالي األصول
الموجودات المتداولة÷نجمالي
الودائع
نجمالي القروض ÷نجمالي
الودائع
م،اطر سعر الصر
م،اطر سعر الفائدة

بالنظر نلى الجدول أعاله يتبين أن أقوأ عالقة ارتباث قد كانت بين نساابة م،صااصااات ال،سااائر وم،اطر سااعر
الفائدة ،فبلغ معامل االرتباث ) ،(0.447وبالنظر نلى العالقة بين المتغير التابع مؤشاارات األداا المالي مقاسااا بالعائد على
حقوق المساااااااهمين وأبعاد المتغير المسااااااتقل مسااااااتوأ اوفصاااااااح عن الم،اطر نجد أن هذه المعامالت قد تراوحت بين
االرتباث العكساااااي واالرتباث الطردل فقد بلغ معامل االرتباث بين العائد على حقوق الملكية ونسااااابة كفاية رأد المال (-
) ،0.350وتلااااااير هذه النساااااابة نلى وجود ارتباث ساااااالبي؛ مما يعني أن زيادة العائد على حقوق المساااااااهمين يؤدل نلى
ان،فاض في نساابة كفاية رأد المال ،وكذلك وجود ارتباث عكسااي بين العائد على حقوق المساااهمين ونساابة م،صااصااات
ال،سااائر ،فبلغ معامل االرتباث ) (-0.202ويظهر الجدول وجود ارتباث ساالبي بين العائد على حقوق المساااهمين ونساابة
الرفع المالي.
اما العالقة بين معدل العائد على حقوق المساااهمين ومقاييس م،اطر الساايولة فقد كانت ايجابية مع كل من نساابة
األصول المتداولة نلى نجمالي الودائع ونسبة النقد واالرصدة نلى نجمالي األصول في حين كانت العالقة سلبية مع نسبة
نجمالي القروض نلى نجمالي الودائع وكذلك سلبية مع مؤشرات الم،اطر السوقية.
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة:
نصاات الفرضااية الرئيسااة على " ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة ) (α=0.05لإلفصاااح عن
الم،اطر بأبعادها (م،اطر االئتمان ،وم،اطر السااايولة ،والم،اطر الساااوقيةد على األداا المالي ببعده (العائد على حقوق
المساهميند للبنوك التجارية األردنية.
الختبار هذه الفرضية تم است،دام طريقة ) (Panel least Squaresفظهرت النتيجة في الجدول رقم (9د على
النحو اآلتي:
الجدول ( :)9نتائج اختبار الفرضية الرئيسة
المتغير
ثابت
نسبة الرفع المالي
نسبة م،صصات ال،سائر
نسبة كفاية رأد المال
األصول المتداولةةنجمالي الودائع
نجمالي األصولةنجمالي الودائع
النقدةنجمالي األصول
م،اطر سعر الفائدة
م،اطر سعر الصر

معامالت االنحدار
15.97
13.71
-47.67
-14.43
.000175
-11.96
-1.005
1.025
-149.60
47

الخطأ المعياري
4.54
14.720
21.39
6.689
.000453
9.375
5.481
1.942
54.47

t
3.512
.931
-2.228
-2.157
.387
-1.275
-.183
.527
-2.746

Sig
.0007
.354
.0286
.0339
.699
.205
.854
.598
.0074

R2 0.261 , adjusted R2 0.189, F 3.624, Prob (F Statistic ) 0.00118

يتبين من الجدول أعاله أن هناك أثرا داال نحصااائيا لمسااتوأ اوفصاااح عن الم،اطر بأبعاده مجتمعة على األداا
المالي مقاساااا بالعائد على حقوق الملكية ،فبلغت قيم ) f (3.624ومساااتوأ الداللة اوحصاااائية (0.0011) ،وهي أقل من
المسااتوأ الذل تم نجراا االختبار بموجبه؛ مما يعني رفض الفرضااية الصاافرية التي نصاات على " ال يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ داللة ) (α=0.05لإلفصاح عن الم،اطر بأبعادها (م،اطر االئتمان ،وم،اطر السيولة ،والم،اطر
السااااوقية د على مؤشاااارات األداا المالي ببعده (العائد على حقوق المساااااهميند للبنوك التجارية األردنية" وبالتالي قبول
الفرضية البديلة والتأكيد على وجود هذا األثر.
وبالنظر نلى نتائج اختبار أثر األبعاد الفرعية للمتغير المستقل نجد أن نتائج النسب ال،اصة بم،اطر االئتمان قد
جاات على النحو اآلتي :عدم وجود أثر دال نحصاااائيا عند مساااتوأ معنوية ) (0.05لنسااابة الرفع المالي على العائد على
حقوق الملكية فبلغت قيمة ) t (0.931ومسااااتوأ الداللة اوحصااااائية ) ،(0.354من جهة أخرأ وجود أثر دال نحصااااائيا
عند مساااااتوأ الداللة ) (0.05لنسااااابة م،صاااااصاااااات ال،ساااااائر على العائد على حقوق الملكية ،فبلغت قيمة )t (-2.228
ومستوأ الداللة اوحصائية ) ،(0.0286وتظهر النتائج وجود أثر دال نحصائيا عند مستوأ معنوية ) (0.05لنسبة كفاية
رأد المال على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية ،فبلغت قيمة ) t (-2.157ومساااااااتوأ الداللة
اوح صائية ) .(0.0339وكذلك تظهر النتائج عدم وجود أثر دال نح صائيا لمؤ شرات م،اطر ال سيولة جميعها على العائد
على حقوق المسااااهمين حيث يالحظ أن مساااتوأ الداللة اوحصاااائية لكل منها أكبر من مساااتوأ معنوية ) ،(0.05أما أثر
المؤشاارات ال،اصااة بالم،اطر السااوقية فقد دلت النتائج على وجود أثر لم،اطر اسااعار الصاار على العائد على حقوق
المساهمين في حين لم يكن هناك أثر دال نحصائيا لم،اطر سعر الفائدة.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
ن صت الفر ضية الفرعية االولى على " ال يوجد أثر و داللة نح صائية عند م ستوأ داللة ) (α=0.05لإلف صاح
عن م،اطر االئتمان على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية.
الختبار هذه الفرضاااااية تم اسااااات،دام طريقة ) (Panel least Squaresفظهرت النتيجة في الجدول رقم (10د
على النحو اآلتي:
الجدول ( :)10نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى
T
الخطأ المعياري
معامالت االنحدار
المتغير
5.336
2.838
15.15
ثابت
.0277
5.390
.149
نسبة الرفع المالي
-2.35
18.58
-43.69
نسبة م،صصات ال،سائر
-3.778
5.604
-21.177
نسبة كفاية رأد المال
2
2
R 0.176 , adjusted R 0.148, F 6.225, Prob (F Statistic ) 0.0277

Sig
.0000
.977
.0210
.0003

يتبين من واقع الجدول أعاله أن هناك أثرا ا داللة نحصاااااائية لإلفصااااااح عن م،اطر االئتمان على مؤشااااارات
األداا المالي للبنوك التجارية األردنية فبلغت قيمة ) f (6.225ومساااااااتوأ الداللة اوحصاااااااائية ) (0.0007وهي أقل من
) ،(0.05وبالتالي عدم قبول الفرضااااية البديلة التي نصاااات على عدم وجود أثر ل داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة
نحصااااااائية ) (α=0.05لإلفصاااااااح عن م،اطر االئتمان على مؤشاااااارات األداا المالي للبنوك التجارية األردنية .أما فيما
ي،ص أثر األبعاد التي من من خاللها قياد م،اطر االئتمان فيتضاااااااا وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية لكل من نسااااااابة
م،صااصااات ال،سااائر ونساابة كفاية رأد المال على العائد على حقوق الملكية ،فبلغ مسااتوأ الداللة اوحصااائية ألثر كل
منهما ) (0.0003 ,0.0210على التوالي .وبالمقابل يتضاااا عدم وجود أثر ل داللة نحصاااائية لنسااابة الرفع المالي على
العائد على حقوق الملكية فبلغت قيمة ) t (0.0277ومستوأ الداللة اوحصائية ).(0.977
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
نصاات الفرضااية الفرعية الثانية على " ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة) (α=0.05لإلفصاااح
عن م،اطر السيولة على مؤشرات األداا المالي للبنوك التجارية األردنية ".
الختبار هذه الفرضاااااية تم اسااااات،دام طريقة ) (Panel least Squaresفظهرت النتيجة في الجدول رقم (11د
على النحو اآلتي:
الجدول ( :)11نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
المتغير
ثابت

معامالت االنحدار
12.145
48

الخطأ المعياري
3.390

T
3.582

Sig
.0006

.657
.000493
.000340
األصول المتداولةةنجمالي الودائع
-1.103
4.121
-4.549
نجمالي األصولةنجمالي الودائع
-.187
5.119
-.960
النقدةنجمالي األصول
R2 0.0224 , adjusted R2 0.0112, F 0.666, Prob (F Statistic ) 0.574

.512
.2727
.851

يتبين من الجدول أعاله عدم وجود أثر ل داللة نحصاااااائية لإلفصااااااح عن م،اطر السااااايولة على األداا المالي
للبنوك التجارية األردنية خالل الفترة (2016 – 2010د ،فبلغت قيمة ) f (0.666ومساااااااتوأ الداللة اوحصااااااااائية
) .(0.574مما يعني قبول الفرضاااية الصااافرية التي نصااات على عدم وجود أثر ل داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة
) (α=0.05لإلفصااااااح عن م،اطر السااااايولة على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية .أما فيما يتعلق بأثر كل بعد من
األبعاد الفرعية التي اسااات،دمت في قياد م،اطر السااايولة فيتبين عدم وجود أثر دال نحصاااائيا ألل من هذه األبعاد على
العائد على حقوق المسااااهمين في البنوك التجارية األردنية ،فظهرت قيمة مساااتوأ الداللة ألثر نسااابة األصاااول المتداولة
على نجمالي الودائع ) ،(0.512وكذلك بلغ مسااتوأ الداللة اوحصااائية ألثر نساابة نجمالي األصااول على نجمالي الودائع
) ،(0.2727أما مستوأ الداللة اوحصائية لنسبة النقد على نجمالي األصول ) (0.851ويالحظ هنا أن جميع هذه النسب
أكبر من )(0.05؛ مما يلير نلى عدم وجود أثر لهذه المؤشرات على األداا المالي مقاسا بالعائد على حقوق المساهمين،
ويتضااا أن معامل التحديد قد بلغ ) (.0224مما يعني أن المتغير المسااتقل م،اطر الساايولة قد اسااتطاع تفسااير هذه النساابة
من تباين المتغيرات التابع األداا المالي للبنوك التجارية األردنية.
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
نصاات الفرضااية الفرعية الثالثة على " ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ ) (α=0.05لإلفصاااح عن
الم،اطر السوقية على األداا المالي للبنوك التجارية األردنية.
لقياد اوفصاااح عن الم،اطر السااوقية تم اساات،دام مؤشاار م،اطر سااعر الفائدة وم،اطر سااعر الصاار خالل
السنوات التي نطتها الدراسة وباست،دام طريقة ) (Panel least Squaresأدرجت النتائج في الجدول رقم (12د ادناه.
الجدول ( :)12نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
الخطأ المعياري
معامالت االنحدار
المتغير
T
ثابت
8.208
1.479
12.146
م،اطر سعر الفائدة
-1.254
1.713
-2.150
م،اطر سعر الصر
-2.600
52.485
-136.47
R2 0.108 , adjusted R2 0.0887, F 5.381, Prob (F Statistic ). 00623

Sig
.0000
.212
.00109

يتضا من الجدول أعاله وجود أثر ل داللة نحصائية لإلفصاح عن الم،اطر السوقية على األداا المالي للبنوك
التجارية األردنية فبلغت قيمة ) f (5.381وبمسااتوأ داللة نحصااائية ) ،(.00623وبالتالي عدم قبول الفرضااية الصاافرية
التي نصاات على "ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ ) (α=0.05لإلفصاااح عن الم،اطر السااوقية على األداا
المالي للبنوك التجارية األردنية" وقبول الفرضااية البديلة التي تلااير نلى وجود أثر دال نحصااائيا لإلفصاااح عن الم،اطر
الساااااوقية على األداا المالي مقاساااااة بالعائد على حقوق المسااااااهمين في البنوك التجارية األردنية كذلك يتبين من الجدول
أعاله عدم وجود أثر دال نحصااااائيا لم،اطر سااااعر الفائدة على العائد على حقوق المساااااهمين ،فبلغت قيمة )t (-1.254
وبمساااتوأ داللة ) (0.212وبالمقابل يالحظ أن هناك أثرا دال نحصاااائيا لم،اطر ساااعر الصااار على العائد على حقوق
المساهمين في البنوك التجارية األردنية ،فبلغت قيمة ) t (-2.600ومستوأ الداللة اوحصائية ).(0.00109
مناقشة النتائج
النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة حسب طول فترة الدراسة (2016-2010د وهي:
▪ أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تذبذبا بسيطا في نسب م،صصات خسائر القروض طيلة السنوات التي نطتها
الدراساااااااة ،وبالمقابل كان هناك تغير كبير في نساااااااب كفاية رأد المال ،فلاااااااهدت أرتفاعا في األعوام 2010
و 2014لبعض البنوك وبالمقابل تراوح نسب السنوات األخرأ بين االرتفاع والعودة لالن،فاض ،وقد يعود لك
للتغير في التعليمات التي ت،ضااااع لها البنوك وتطبيق تعليمات بازل ال،اصااااة بذلك .أما النسااااب المتعلقة بالرفع
المالي فقد أظهر أن هناك نسااااااب تذبذب مرتفعة طيلة الساااااانوات التي نطتها الدراسااااااة كان أدناها بين األعوام
 2012و.2015
▪ أظهرت نتائج الدراسااااة أن المتوسااااطات الحسااااابية لـااااااااا ا (النقد واألرصاااادة لدأ البنوك نلى نجمالي األصااااول
والموجودات المتداولة نلى نجمالي الودائع ،ونساااابة نجمالي القروض نلى نجمالي الودائعد قد شااااهدت تذبذبا بين
االرتفاع واالن،فاض ،نال أنه لم يالحظ أن هناك أرتفاعا أو ان،فاضا شا ا ،أو مستمرا فعلى فترة السنوات التي
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نطتها الدراساااااة نالحظ أن نسااااابة النقد وأرصااااادة البنوك ترتفع وتن،فض دون أن تساااااتقر لمدد زمنية محددة،
وينطبق لك على بقية النسب األخرأ فتراوحت بين االرتفاع واالن،فاض.
▪ أظهرت نتائج الدراسااة أن المتوسااطات الحسااابية لنسااب م،اطر سااعر الفائدة في البنوك التجارية األردنية قد بلغ
) ،(0.8655وأن أعلى نسااابة قد بلغت (1.095) ،وأن أدنى نسااابة قد بلغت ) ،(0.313وأن االنحرا المعيارل
قد بلغ ).(0.2196
▪ أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لنسب م،اطر سعر الصر في البنوك التجارية األردنية قد بلغ
) ،(0.00900وأن أدنى نسااابة قد بلغت ) ،(0.0001في حين بلغت أعلى نسااابة تمت ملااااهدتها ) ،(0.0302أما
االنحرا المعيارل فقد بلغ )(0.0007
▪ أظهرت نتائج الدراسااااة حسااااب عرض الملاااااهدات ال،اصااااة بالمتغير التابع العائد على حقوق المساااااهمين بأن
الو سط الح سابي وجمالي الم لاهدات قد بلغ ) ،(9.056وكانت أعلى ن سبة ) ،(16.87في حين كانت أدنى ن سبة
) ،(-1.45أما االنحرا المعيارل فقد بلغ ).(3.612
نتائج اختبار فرضيات الدراسة ،وهي- :
▪ بينت نتائج الدراسااااااة أن هناك أثرا دال نحصااااااائيا عند مسااااااتوأ ) (α=0.05لإلفصاااااااح عن الم،اطر بأبعادها
(م،اااطر االئتمااان ،وم،اااطر السااااااايولاة ،والم،اااطر الساااااااوقيااةد على األداا المااالي ببعااده (العااائاد على حقوق
المساهميند للبنوك التجارية األردنية ،.فبلغ مستوأ الداللة اوحصائية ) ،(0.0118وهي أقل من المستوأ الذل
تم نجراا االختبار اوحصااااااائي وفقا له ،وبالتالي فإن مسااااااتوأ الثقة يتجاوز ) ،(%95وأشااااااارت النتائج نلى أن
معامل التحديد قد بلغ  %26.1وهي النساااابة التي أسااااتطاع المتغير المسااااتقل تفساااايرها من تباين المتغير التابع
معدل العائد على حقوق المساهمين.
▪ بينت نتائج الدراساااة أن هناك أثرا دال نحصاااائيا عند مساااتوأ ) (α=0.05لإلفصااااح عن م،اطر االئتمان على
مؤشاارات األداا المالي للبنوك التجارية األردنية ،فبلغ مسااتوأ الداللة اوحصااائية ) (.000702واشااارت النتائج
نلى أن م،اطر االئتمان قد أستطاعت تفسير ما نسبته ) (%17.6من تباين العائد على حقوق المساهمين.
▪ بينت نتائج الدراسااة عدم وجود أثر دال نحصااائيا عند مسااتوأ ) (α=0.05لإلفصاااح عن م،اطر الساايولة على
األداا المالي للبنوك التجارية األردنية ،فبلغ مسااااااتوأ الداللة اوحصااااااائية ) ،(0.574واشااااااارت النتائج نلى أن
م،اطر الساايولة قد اسااتطاعت تفسااير ما نساابته ) (%2.4من تباين العائد على حقوق المساااهمين وقد اتسااقت هذه
النتيجة مع النتائج ال،اصة باثر المؤشرات المست،دمة في قياد اوفصاح عن م،اطر السيولة وهي (نسبة النقد
نلى نجمالي األصااااااول ،ونساااااابة األصااااااول المتداولة نلى نجمالي الودائع ونساااااابة نجمالي القروض نلى نجمالي
الودائعد ،فدلت جميع نتائج االختبار اوح صائي ال،اص بهذه الفر ضية نلى عدم وجود أثر لهذه المؤ شرات على
العائد على حقوق المساهمين.
▪ بينت نتائج الدراسة وجود أثر دال نحصائيا عند مستوأ ) (α=0.05لإلفصاح عن الم،اطر السوقية على األداا
المالي للبنوك التجارية األردنية ،فبلغ مساااتوأ الداللة اوحصاااائية ) ،(0.006واشاااارت النتائج نلى أن الم،اطر
السااوقية قد اسااتطاعت تفسااير ما نساابته ) (%10.8من تباين العائد على حقوق المساااهمين .وأشااارت النتائج نلى
عدم وجود أثر دال نحصاااااااائيا لم،اطر ساااااااعر الفائدة على العائد على حقوق المسااااااااهمين في البنوك التجارية
األردنية وبالمقابل دلت النتائج على وجود أثر دال نحصاااااائيا لم،اطر ساااااعر الصااااار على العائد على حقوق
المساهمين.
التوصيات
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بما يلي:
▪ ضااااارورة زيادة اهتمام البنوك التجارية األردنية بمساااااتوأ اوفصااااااح عن م،اطر االئتمان وم،اطر السااااايولة
والم،اطر السوقية.
▪ ضاارورة اهتمام البنوك التجارية بنسااب الرفع المالي خاصااة في الظرو االقتصااادية التي تسااما بالتمويل من
خالل االقتراض.
▪ ضرورة اهتمام البنوك التجارية األردنية باوفصاح عن النسب ال،اصة بم،اطر السيولة نظرا لوجود ضعفا في
تاثيرها على األداا المالي.
▪ ضرورة تركيز البنوك التجارية األردنية بم،اطر سعر الفائدة والكلل عنها وعن تأثيراتها على األداا المالي.
قائمة المراجع
أوالً :المراجع باللغة العربية
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استخدام نظم معلومات الموارد البشرية وأثره على األداء في مؤسسة االتصاالت السعودية
أ .د .إخالص إبراهيم الطراونة
جامعة الحسين بن طالل
تاريخ القبول2020/2/1 :

بثينه حمد الدوسري
جامعة الفيصل-المملكة العربية السعودية
تاريخ االستالم2019/12/19 :
الملخص
تهد هذه الدراساااااة نلى معرفة مدأ تطبيق وتبني شاااااركة االتصااااااالت الساااااعودية بمدينة أبها لنظم معلومات
الموارد البلااارية والتحديات والفوائد المتحصااالة من تطبيقه ،وتهد نلى معرفة أثر تطبيق نظام معلومات ندارة الموارد
البلااارية على أداا العاملين في اللاااركة .وقد اسااات،دمت الدراساااة المنهج الوصااافي التحليلي باسااات،دام أداة جمع البيانات
األولية االساااتمارة التي تم تطويرها بالرجوع نلى عدد من الدراساااات الساااابقة ات العالقة .وقد وزعت االساااتمارة على
عينة ميساااااارة بلغت (150د من الموظفين العاملين في شااااااركة االتصاااااااالت السااااااعودية .وكانت أبرز النتائج :أن درجة
اساات،دام نظم معلومات الموارد البلاارية جاات بدرجة متوسااطة ،وأكثر ما تساات،دم في اوجرااات والعقوبات التأديبية،
االجازات وحفظ ملفات الموظفين واقل ما تساات،دم في الترقيات والتعويضااات والتدريب .اما عن التحديات فابرزها كان:
قلة الدعم المعنول والمادل من قبل اودارة العليا ،نضافة نلى قلة ال،برة في مجال تقنية معلومات النظام .الفوائد المدركة
الساات،دام النظام فكانت بمسااتوأ كبير ،وأهمها :ساارعة االسااتجابة في الحصااول على المعلومات المفيدة في نطار الوقت
المحدد ،التقليل من األعمال الورقية والمكتبية ،تفعيل الرقابة على البيانات ال،اصاااة بالموظفين .وتوصااالت الدراساااة نلى
وجود أثر دال نحصائيا الست،دام نظام معلومات الموارد البلرية على أداا العاملين في شركة االتصاالت السعودية.وقد
تضاااامنت الدراسااااة عددا من التوصاااايات التي من الممكن أن تفعل من دور نظم معلومات الموارد البلاااارية في شااااركة
االتصاالت السعودية بمدينة أبها.
الكلمات المفتاحية :نظم معلومات ،الموارد البلرية ،أداا العاملين ،شركة االتصاالت ،أبها ،السعودية.
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Abstract
The purpose of this study is to explore Human Resources Information Systems (HRIS)'
adoption, uses, challenges and benefits in Saudi Telecommunications Company (STC)
operates in Abha. It aims also to investigate the effects of HRIS applications on employees'
performance. In addition, it aims to explore HRIS main applications, benefits and challenges
face the adoption of the system in the targeted company. A survey methodology was used
as a research methodology utilizing a self-administrated questionnaire, which was
distributed to (150) employees work in STC in Abha. Major findings revealed: the level of
HRIS application was moderate level; mostly is used in disciplines, employees’ records and
leaves however; it was less used in promotion, benefits and training. There were so many
obstacles facing HRIS application and adoption, which hinder HRIS effectiveness.
Importantly, lack of top and middle management level support; lack of experiences of the
people who are in charge of HRIS; lack of experts; lack of financial support. Implications and
recommendations in addition to contributions were also provided in the study.
Keywords: information system; human resources; performance; telecommunication; Saudi;
Abha.
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خلفية الدراسة
شاااهد العالم المعاصااار ثورة تقنية ضااا،مة ،صااااحبها انفجار كبير في المعلومات صاااناعة وتداوال ساااميت بثورة
المعلوماااتيااة بعااد اونترناات .وقااد أدأ هااذا التطور المتسااااااااارع في تقنيااات المعلومااات نلى نلاااااااوا مجتمعااات المعرفااة
والمعلومات ،ن تلاااغل فيه عمليات معالجة المعلومات وت،زينها وتداولها مسااااحة كبيرة .أن نظم المعلومات اودارية تعد
من أهم اونجاازات التي تحققاات في مجااال العماال اودارل في العصااااااار الحااالي من خالل اعتمااادهاا على الحواسااااااااب
اولكترونيااة وقواعااد البيااانااات ،والتي تهااد نلى توفير المعلومااات الموثوقااة والمتكاااملااة في الوقاات المناااسااااااااب لعموم
المستفيدين من تلك المعلومات وأنظمتها في المنظمات الم،تلفة .ودخلت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها لمعالجة
جميع العمليات اودارية واودارات الحيوية بما في لك ندارة الموارد الب لرية بما ي سمى نظام معلومات الموارد الب لرية
(HRISد.
تعد الموارد البلاارية أحد أهم مقومات النجاح ،وموردا نسااتراتيجيا ألل منظمة ،وتعد الموارد البلاارية مسااؤولة
مباشرة عن صناعة اوبداع واالبتكار المنظمي .فهو العنصر الذل ي،طط ،وينظم ،ويوجه ،ويتابع وينفذ المهام والعمليات
في المنظمة .لذا تعد ندارة الموارد البلااارية من اودارات الحيوية في المنظمات المعاصااارة لكونها تعنى بت،طيط وتنظيم
جميع شؤون الموارد البلرية في المنظمة .ويعد أداا العاملين (الموارد البلريةد عصب التطوير اودارل ومحور اهتمام
المنظمات على اختال انواعها .ن تركز العديد من المنظمات على عمليات التطوير اودارل التي من خاللها يتم متابعة
أداا الموظل ،وتحسين قدراته الوظيفية لجعل نتائج األداا متماشية مع أهدا المنظمة.
لذا حظي موضاااااااوع نظم معلومات الموارد البلااااااارية باهتمام واساااااااع في مجال البحوث الميدانية خالل العقود
األربعة الماضاااااية .األمر الذل يظهر الوعي بأهميته واتسااااااع مجاالت تأثيره واسااااات،داماته ألنراض التحليل واالختبار
والقياد والتقويم ألنلاااااااطة العاملين المتنوعة والم،تلفة .يرأ نبراهيم (2018د أن حاجة المنظمات نلى نظم معلومات
متطورة ودارة الموارد البلرية تنبع من األهمية البالغة التي تكتسبها تلك النظم في تمكين اودارة من تحقيق التنسيق بين
عوامل اونتاج المتاحة لها من جهة ،والتنساااايق بين العوامل البيدية الداخلية وال،ارجية من جهة أخرأ .ويؤكد الملاااااقبة
(2017د أن نظم معلومات الموارد البلااااااارية تؤدل دورا مهما في ندارة الموارد البلااااااارية من خالل وظائل أنظمة
معلومات العاملين التي تعمل على تحساااااين ندارتهم ،فيما يتعلق باألنراض اودارية والتحليلية .وفي االتجاه نفساااااه يؤكد
(Altarawneh& Al-Shqairat,2010د ،أن أنظمة معلومات الموارد البلاااارية أدت نلى العديد من التغيرات في ندارة
الموارد البلرية ،ولم تقتصر التغيرات على العمليات الروتينية اليومية وننما في مهارات المديرين والم،تصين.
مشكلة الدراسة
شااركة االتصاااالت السااعودية اسااتثمرت -كما عملت وتعمل العديد من اللااركات -بلااكل كبير في نظم معلومات
الموارد البلااااارية التي من المفترض أن تساااااهم في تطوير وتحساااااين أداا العاملين ،وما قد يترتب على لك من أثار في
تطوير القدرات المهنية الوظيفية لما لهذا النظام من أثر في سااااااارعة ننجاز المهام والوظائل المناطة بالعاملين بكفااة
وننتاجية عالية ) Altarawneh& Al-Shqairat,2010الكردل ;2011،نبراهيم 2018 ،والملاااااااقبة ،(2017 ،نال أنه
وعلى الرنم من حجم هذه االساااااااتثمارات في هذا النظام فإ نه من نير المعلوم مدأ فعالية هذا النظام في تحقيق أ هدافه
عموما ،ومن أهمها تحسين أداا العاملين .فال يزال هذا النظام في العديد من اللركات يواجه الكثير من المعوقات التي قد
تعيق من تطبيقه وفاعليته في تحقيق األهدا التي اساااااتثمر به من أجلها ،ومن ضااااامنها تطوير أداا العاملين .لذا جاات
هذه الدراسة لإلجابة عن األسدلة التالية:
 .1ما أثر تطبيق نظام معلومات ندارة الموارد البلرية على أداا العاملين في شركة االتصاالت السعودية بأبها؟
 .2نلى أية درجة تطبق شركة االتصاالت نظم معلومات الموارد البلرية؟
 .3ما هي فوائد نظم معلومات الموارد البلرية من وجهة نظر العاملين في شركة االتصاالت السعودية بأبها؟
 .4ما هي معوقات تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية شركة االتصاالت السعودية بأبها؟
أهداف واهمية الدراسة
يتركز الهد الرئيس لهذه الدراساااة في التعر نلى أثر تطبيق نظام معلومات ندارة الموارد البلااارية على أداا
العاملين في شركة االتصاالت السعودية بابها ،وينبثق من هذا الهد عدة أهدا فرعية ،منها:
 .1التعر نلى مدأ تطبيق شركة االتصاالت السعودية في أبها لنظم معلومات الموارد البلرية.
 .2التعر نلى فوائد نظم معلومات الموارد البلرية في شركة االتصاالت السعودية في أبها.
 .3التعر نلى أثر تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية على أداا العاملين في شركة االتصاالت السعودية في
أبها.
 .4التعر نلى معوقات تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية في شركة االتصاالت السعودية في أبها.
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 .5التوصل نلى نتائج وتوصيات علمية وعملية يمكن االستفادة منها في تطوير دور نظم معلومات الموارد البلرية،
وتعزيزها في تحسين أداا العاملين في منظمات األعمال السعودية.
تكمن أهمية هذه الدراسااااااة من أهمية الموضااااااوع الذل تبحثه .فعلى الصااااااعيد العلمي من المتوقع أن ثترل هذه
الدراسااة أدبيات نظم معلومات الموارد البلاارية التي لم تبحث بلااكل كا في الدراسااات العربية .عمليا ،من المتوقع أن
تساااهم هذه الدراساااة نلى اساااتكلاااا القضاااايا المحيطة باسااات،دامات وفوائد نظم معلومات الموارد البلااارية في شاااركة
االتصاالت السعودية ،واستكلا االست،دامات الحالية ،والمزايا والعوائق التي تحول دون تطبيق نظم معلومات الموارد
البلااااارية .وبالتالي ساااااتسااااااعد في تحديد ما يمكن نجرااه من تحساااااينات في ندارة نظم معلومات الموارد البلااااارية بهذه
اللركات في المستقبل.
فرضيات الرئيسية للدراسة
تتضمن هذه الدراسة فرضية رئيسة واحدة ،وهي:
ال توجد عالقة ات داللة نح صائية عند مستوأ داللة  %1ال ست،دام نظم معلومات الموارد البلرية في شركة
االتصاالت السعودية بابها وأداا العاملين.
اإلطار النظري للدراسة
نظم معلومات الموارد البشرية
يعد نظم معلومات الموارد البلاااارية مفهوما متعلقا باساااات،دام تكنولوجيا المعلومات " ،"ITوتطوير ال،صااااائص
الفعالة ودارة وظائل الموارد البلااااارية " "HRMفي اودارة والتطبيقات لهذه النظم .ويعد تطبيق نظم معلومات الموارد
البلااارية كإجراا منهجي لجمع وت،زين وصااايانة واساااتعادة البيانات المطلوبة من قبل المنظمات عن مواردها البلااارية،
وأنلاااطة الموظفين ،وال،صاااائص التنظيمية) Kovach et. al., 2002; Altarawneh and Al-Shqairat, 2010د.
ويرأ بعض الباااحثون مثاال( Kovach and Cathcart (1999أن المنظمااات تتفاااوت فيمااا بينهااا في تطبيقهااا لنظم
معلومات الموارد البلرية وسبب االختال يرجع نلى حجم المنظمات .وأن تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية يمكن
أن يتم بطرق نير رساامية تتعلق بسااجالت الرواتب والبطاقات الزمنية في المنظمات الصااغيرة .أما بالنساابة للمؤسااسااات
الكبيرة ،فيعتمد نجاحها على تنسااااايق وتآزر اودارة على نحو نساااااتراتيجي يحقق التكامل بين ندارة الموارد البلااااارية في
اللركة وتكنولوجيا المعلومات.وقد أشارت األدبيات نلى أنه يتم است،دام نظم معلومات الموارد البلرية في تنظيم العديد
من العمليات التي تجرأ لدعم أنماث الحياة اليومية في المنظمات وكذالك عمليات ندارة الموارد البلاارية(Ball, 2001; .
).Barron et al., 2004; Hussain et al., 2007; Ngai and Wat, 2006; Delorme and Arcand, 2010
ومع لك ،ال ينبغي أن تساااات،دم نظم معلومات الموارد البلاااارية فقط لألنراض اودارية اليومية ،وننما أيضااااا ألنراض
ات،ا القرارات اوستراتيجية.
مفهوم نظم معلومات الموارد البشرية
يعر نظم معلومات الموارد البلاارية أنه مجموعة من اوجرااات التي يتم تنفيذها بواسااطة اونسااان أو اآلالت
أو كليهما ،بهد تحويل البيانات نلى معلومات ونيصاااااالها نلى الجهات التي تسااااات،دمها في الت،طيط ،وات،ا القرارات،
والرقااابااة ،والتنسااااااايق ،وتقويم األداا في الزمااان والمكااان المالئمين وبااالكميااة والنوعيااة المطلوبين (الكردل2011 ،؛
الساااااابيعي2016،د .ويعد نبراهيم (2018د أن الوظيفة األساااااااسااااااية للنظام تلبية احتياجات ندارة الموارد البلاااااارية من
المعلومات التي يحتاجها حول العاملين جميعا وألنراض ت،طيط الموارد البلرية ،وتنظيمها ،وتقويم أدائها على مستوأ
المنظمة.
فيما يرأ (McLeod,1998د أن نظام معلومات الموارد البلااااااارية في الهيكل التنظيمي وحدة تنظيمية تضااااااام
أفرادا يقومون بتلغيل بيانات الموارد البلرية باست،دام تقنيات الحاسوب ونير الحاسوب .ويلير الملاقبة (2017د نلى
أنه مجموعة من المكونات التي تعمل بصاااااااورة منتظمة ومتفاعلة تلااااااامل جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد
الب لرية وت،زينها ،وتحليلها ،ومعالجتها ،وا سترجاعها ،وندارتها ،وتهيدتها أمام الم ستفيدين من المديرين ومت،ذل القرار
لمساااااااعدتهم في ات،ا القرارات في مجال ت،طيط الموارد البلاااااارية ،واسااااااتقطابها ،وتعيينها ،وتعويضااااااها ،وتدربيها،
وتطويرها ،وتقويم أدائها بكفااة وفاعلية .أشااااار الرواحنة (2013د أيضااااا نلى أن نظام معلومات الموارد البلاااارية نظام
محوسااااب يسااااتند على شاااابكة من قواعد البيانات يساااات،دم للحصااااول على المعلومات ،وت،زينها ،وتصاااانيفها ،وتحليلها
واسترجاعها ،ونلـاااارها حول الموارد البلرية للمنظمة .وعرفته القماج (2004د أنه النظام اآللي الذل يعمل على توفير
المعلومات لإلدارة والمستفيدين بلكل فعال ودقيق ،وفي الوقت المناسب.
ومما تقدم يمكن القول نن نظام معلومات الموارد البلااارية طريقة نظامية؛ لجمع البيانات وت،زينها ،وتصااانيفها،
وتحليلها ،وعرضااااها ،التي يجرل الحصااااول عليها من كل فرد مساااات،دم لمساااااعدة مت،ذل القرار على الت،طيط وات،ا
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القرارات في م جال الموارد البلااااااارية داخل المنظ مة .وأن هذا النظام بطبيعته يرتبط ارت باطا وثي قا بنظام تقويم أداا
العاملين؛ ألنه يسهل من تطوير دوره ،وبنائه ،وندامته ألنراض تحقيق أهدا المنظمة ،وتحسين فاعليتها،وكفااتها.
استخدامات ومجاالت نظم معلومات الموارد البشرية
نن لنظم معلومات الموارد البلرية است،دامات م،تلفة ومنافع جمة في اودارة ،ومن هذه المنافع واالست،دامات:
التنظيم الجيد الذل يساعد بلكل عام في ندارة وجمع المعلومات عن الموارد البلرية المتاحة في المنظمات .وأنه يساعد
في ن عادة ترميز معلو مات الموظفين ونير ها من الب يا نات التنظيم ية والو ثائق ية األخرأ وتحليل ها ،م ثل :نعداد كتيبات
الموظفين ،وتبويبها ،ونجرااات اوخالا في حاالت الطوارئ ،ونجرااات األمن والساااااالمة .من االسااااات،دامات األخرأ
للنظام تساااااجيل بيانات الموظفين ،والملتحقين الجدد بالمنظمات ،ورصاااااد التغيرات الموقفية المعينة ،وتحديث المعلومات
اللااااا،صاااااية بصااااايغ متكاملة تماما مع جدول الرواتب ،ونيرها من البرامج المالية والنظم المحاسااااابية في المؤساااااساااااة
)Altarawneh and Al-Shqairat, 2010د.
ويذكر المدهون وأبو رحمة (2008د والرويلي (2014د أنه ينبغي توظيل نظم معلومات الموارد البلري ـة في
تحقيق كفااة وفاعلية في مجال ت،طيط الموارد البلريـاااااة ،بتوفير المعلومات التي تؤدل دورا مهما في تمكين المسدولين
في المنظمـااااة من ات،ا قرارات سليمـااااة وصائبـااااة فيما يتعلق بت،طيط الموارد البلريـااااة .وال شك أن لك ينعكس على
مستوأ األداا في المجاالت األخرأ لنلاث شدون الموظفين بما يحقق أهدا ندارات شدون الموظفين بصفة خاصـاااااااة،
واألهدا التنظيميـاااااااة بصفة عامـاااااااة .ويرأ نبراهيم (2018د أن لنظم معلومات الموارد البلرية دورا مهما في نعداد
موازنـااة الوظائل ،لك الجانب من اونفاق في الموازنـااة العامة للدائـاارة الحكوميـااة الم،صص للصر على الموظفين
ومستحقاتهـااام وامتيازاتهـااام ،ويلمل بالتحديد :الرواتب ،واألجور ،والمكافآت ،والبدالت .وكذلك في مجال ندارة الرواتب
وتُعر ندارة الرواتب أنهـااااااااا لك النلاااث الذل يعني بتصااميم وتطوير ورعاية نظام كُلي للرواتب يتحدد من خاللـااااااااه
العائدات المادية المستحقـة للعاملين ،وكيفيـة دفعهـا.
ومن خالل ما تقدم ،يمكن التوصاااااااال نلى أن أهمية نظام معلومات الموارد البلااااااارية يكمن في اآلتي :معرفة
الحاجات الساااالوكية لألفراد ،وتعزيز الساااالوكيات المرنوبة وتطبيقها في العمل ،والعمل على تقديم اوجرااات الرساااامية
المعززة لل،برة التنافساااااية من خالل اختيار العاملين ،وتطويرها ،وتأثيرها في سااااالوكياتهم ونجاز األعمال المناطة بهم،
وتساااعد على تحقيق األداا األمثل للمنظمة بتحسااين أداا األفراد العاملين فيها من خالل التقويم الصااحيا لها ،وتسااهم في
تحقيق التكامل والتنسيق بينها م،تلل أقسام ندارة الموارد البلرية واودارات األخرأ ووحداتها.
أهداف نظم معلومات الموارد البشرية
يتبنى نظم معلومات الموارد البلرية تحقيق األهدا اآلتية الي كرها األميرل(2009د ،وهي:
▪ جمع المعلومات عن كل الوظائل في المنظمة ومتطلبات كل وظيفة من ال،برات والمؤهالت ،وخزن القوانين
واألنظمة والتعليمات ات الصلة بتنظيم شؤون العاملين في المنظمة للرجوع نليها عند الحاجة.
▪ توفير البيانات والمعلومات لإلدارة لمساااااااعدتها في نعداد ال،طط والسااااااياسااااااات والبرامج ال،اصااااااة باالختيار
والتعيـيـن والتقويم والتدريــب والتطويــر والرواتب واألجور والحوافــز.
▪ تقديم البيانات والمعلومات الضااااااارورية نلى أقساااااااام البحوث والدراساااااااات في المنظمة بهد نعداد البحوث
والدراسات التي تتناول أنلطة ندارة الموارد البلرية.
▪ تقديم البيانات والمعلومات أمام المديرين السااااااات،دامها في تقويم أداا العاملين في المنظمة وات،ا القرارات
المتعلقة بتنقالتهم وترقياتهم وحتى االستغناا عنهم في حاالت الضرورة القصوأ (السبيعي2016 ،د.
▪ ندامة جميع المعلومات ال،اصااة بالمتقدم لعمل واختيار األفراد من خالل المعلومات المسااجلة في اسااتبانة طلب
العمل ،وصوال نلى تطوير سجل لهم ومن دون ازدواجية في ندخال البيانات.
▪ السااارعة األكبر في اساااترجاع البيانات ومعالجتها ،والساااهولة في تصااانيل البيانات ونعادة تصااانيفها من جديد،
وتحليل أفضل للمعلومات ،بما يقود نلى ات،ا قرار و فاعلية أكبر ،وتحسين ثقافة العمل ،والعمل بلفافية أكبر،
ووضع نجرااات متناسقة بوجود النظام (الرويلي2014 ،د.
▪ الحفاظ على قاعدة بيانات دقيقة وكاملة وحديثة يمكن اسااااااتعمالها في نعداد التقارير المطلوبة وحفظ السااااااجالت
ومكننة المهام الروتينية (Altarawneh and Al-Shqairat,2010د.
أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية
وهناك خمسة أبعاد رئيسة يجب توافرها في نظم معلومات الموارد البلريـاااااااة كما ورد في الرواحنة (2013د،
وهي:
 .1قاعـدة البيانـات :تلمل على البيانات األساسية المتعلقـة بالمنظمة والعامليـن فيهـا.
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 .2ندخال البيانـات :ويتمثــل ندخال البيانات بصورة صحيحـة ،وتحديثهـا باستمرار ،وتجنب التكرار نير الضرورل
في البيانات الم،زنـة في قاعدة البيانـات.
 .3استرجـاع المعلومـات:هو الحصول على المعلومات وقت الحاجـة نليهـا ،ن تتفق مع احتياجـات المديرين من
حيث اللكل والمضمـون.
 .4مركـز معلومات الموارد البلريـة :وهــي عبارة عن مجموعة األفراد المكلفين باألنلطـة اليومية لنظم معلومات
الموارد البلريـة ولديهـم ال،برة الالزمة بتلك األنلطـة.
 .5جـودة وسالمـة البيانـات :ويقصـد بهـا الوثـوق بالبيانـات ،وضمان أمن وسالمـة البيانـات من خالل التحكـم في
الوصول نلى قاعدة البيانـات.
معوقات تنفيذ نظم معلومات ندارة الموارد البلرية
هناك عدد من المعيقات التي تواجه تبني نظم معلومات الموارد البلرية وتطبيقها ،وتلمل ما يلي:
▪ عدم وجود رأد المال الكافي وعد توفر المهارات التقنية الالزمة لتطبيقه.
▪ تكلفة ننلاا تلك النظم وصيانتها (Bekersand Bsat ، 2002د.
▪ نقص دعم اودارة العليا وعدم التزامها ربما وقناعتها بتطبيق الجديد من تلك النظم.
▪ عدم وجود معرفة للموارد البلرية من قبل مصممي النظام.
▪ عدم وجود التطبيقات المناسبة لمست،دمي الموارد البلرية).(Kovach and Cathcart , 1999
▪ نقص الموظفين المؤهلين على اسااااات،دام نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااارية ،وعدم وجود ميزانية يمكن
ت،صيصها لهذه النظم.
▪ عدم التعاون من اودارات األخرأ.
▪ عدم وجود دعم تكنولوجيا المعلومات.
▪ ومن األسااباب االخرأ التي تؤدل نلى ضااعل تطبيق نظم المعلومات اودارية للموارد البلاارية ما يتعلق بالثقافة
التنظيمية واوساااااااتراتيجيات التي تساااااااير بها المنظمة ،ومهارات تكنولوجيا المعلومات (Altarawneh& Al-
Shqairat, 2010د.
نن العالقة بين حجم المنظمة واساات،دام نظم المعلومات اودارية للموارد البلاارية قد القت اعترافا كبيرا من قبل
الكثيرين .على ساابيل المثال ،يلااير (Ball،2001د نلى وجود مبررات تدفع نلى تدني اساات،دام نظم المعلومات اودارية
للموارد البلااااارية على مساااااتوأ من،فض من قبل العاملين في الموارد البلااااارية تعزأ لحجم المنظمة .وبنفس الصااااادد
يؤكد(Lee, 2008د على وجود اختالفين أساااااااساااااايين بين المنظمات الصااااااغيرة والكبيرة يتعلقان بالحصااااااول على نظم
المعلومات اودارية للموارد البلاارية ،وهما عامال التكلفة ،والم،اطرة .يرأ الباحثان أن المؤسااسااات الصااغيرة ال تحتاج
نلى نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااااارية بلاااااااكل كبير ومتطور ،أما المنظمات الكبيرة فهي في حاجة نلى نظم
المعلومات اودارية للموارد البلااارية ،وفي كثير من األحيان ،فإن المنظمات الصاااغيرة لن تكون قادرة على تحمل موارد
نضاااااااافية تتعلق بأنظمة نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااااارية للت،طيط المعقد .وال،طر األكبر والمساااااااتمر هو أن
المنظمات الصاااغيرة قد تجد صاااعوبة أكبر الساااتيعاب التدريب المطلوب في الوقت المناساااب ،ومعالجة الملااااكل المتعلقة
بتبني البرمجيات الجديدة (Ball ، 2001د.
الدراسات السابقة
دراسااة نبرهيم (2018د ،بعنوان "أثر نظم معلومات الموارد البلاارية على أداا بالمؤسااسااات الحكومية :دراسااة
حالة وزارة تنمية الموارد البلاارية في الفترة من  ."2007 – 2016هدفت نلى معرفة مدأ تطبيق األساااليب والوسااائل
والبرامج العلمية في مجال ندارة الموارد البلااااارية من خالل اسااااات،دام نظم معلومات الموارد البلااااارية في وزارة تنمية
الموارد البلااارية .وتوصااالت نلى العديد من النتائج ،منها :تطبيق نظم معلومات الموارد البلااارية يحسااان مساااتوأ األداا
بوزارة تنمية الموارد الب لرية ،وت ساهم نظم معلومات الموارد الب لرية بالوزارة على تحقيق األهدا وال،طط ،وت ساعد
على النمو والتطور واالسااتجابة لمتغيرات البيدة الداخلية وال،ارجية وتنظيم االنتاج وتحقيق الكفااة والفاعلية ،تؤدل نظم
معلومات الموارد البلااااارية نلى تطبيق نظام ت،طيط القوأ العاملة بوزارة تنمية الموارد البلااااارية و لك من خالل التنبؤ
باالحتياجات المساااااااتقبلية من الموارد البلااااااارية ،وتوفير معلومات عن التنقالت والترقيات ،والتنبؤ بعدد العاملين الذين
سااتفقدهم المنظمة ،وأوصاات الدراسااة وزارة تنمية الموارد البلاارية أن تهتم بتطبيق جميع وظائل نظم معلومات الموارد
البلاااارية لتحقيق المزيد من الكفااة والفاعلية مما يساااااعدها في تحقييق أهدافها ،وأن تهتم بتحديث وتطوير نظم معلومات
الموارد البلرية حتى تتسم بالدقة والوضوح والسرعة في عملية الت،طيط الجيد للموارد البلرية.
دراسة الملاقبة (2017د بعنوان أثر تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية على فاعلية أداا المهني للعاملين في
حرد الحدود في المملكة العربية السعودية .هدفت هذه الدراسة نلى بيان أثر تطبيق نظم معلومات الموارد البلرية على
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فاعلية األداا المهني للعاملين في حرد الحدود في المملكة العربية السااعودية للعام 2016ة .2017وقد أظهرت الدراسااة
النتائج التالية :أثر دال نحصاااااائيا لنظام المعلومات على األداا المهني في جميع المجاالت التي تضااااامنتها ادتة الدراساااااة
(تنفيذ المهام والواجبات ،والحد من عمليات التسااالسااال ،وضااابط الحدودد ،عدم وجود فروق ات داللة نحصاااائية في أثر
تطبيق نظم معلومات الموارد البلاااارية على األداا المهني تعزأ للمتغيرات أالساااااسااااية في الدراسااااة (الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وال،برةد ،ومن التوصااايات ضااارورة تعزيز تطبيق نظام معلومات الموارد البلااارية من أجل االرتقاا بمساااتوأ
أداا العاملين في حرد الحدود ،ونجراا المزيد من الدراسات حول موضوع نظم معلومات الموارد البلرية.
دراسااة الساابيعي (2016د ،بعنوان نظم معلومات الموارد البلاارية ودورها في تطبيقات الموارد البلاارية بقطاع
حرد الحدود في رابغ .وهدفت الدراساااة للكلااال عن دور نظم معلومات الموارد في قطاع حرد الحدود في رابغ ،فتم
اختيار عينة مكونة (280د فردا ،وقد خلصت الدراسة نلى أن نظام معلومات الموارد البلرية يؤدل دوراعاليا في منطقة
الحرد في رابغ ،ولم تظهر النتائج فروقا في دور نظم المعلومات تبعا لمتغيرات العمر ،أو الحالة االجتماعية ،أو الرتبة
العسكرية ،أو عدد سنوات ال،برة.
دراسااااااااة الرويلي (2014د بعنوان دور نظم معلومات الموارد البلااااااارية في زيادة فاعلية أداا ندارة الموارد
الب لرية دار سة ميدانية في وازرة الداخلية بمملكة البحرين ،وهدفت نلى درا سة أثر ا ست،دام نظم المعلومات الب لرية في
زيادة فاعلية أداا ندارة الموارد البلاارية و لك في ضااوا بعصااض المتغيرات الديمونرافية ( الجنس ،والعمر ،والمؤهل،
والوظيفة ،وسنوات ال،برةد .وشمل البحث جميع العاملين في ندارة الموارد البلرية لوزارة الداخلية والبالغ عددهم 618
فردا ،وتكونت العينة من  217فردا .وقد اساات،دم المنهج الوصاافي التحليلي باساات،دام أداة الدراسااة االسااتمارة .وتوصالت
الدراسا اة نلى وجود عالقة ارتباطية ات داللة نحصاااائية بين نظم معلومات الموارد البلااارية وفاعلية أداا ندارة الموارد
البلرية ،ووجود فروق دات داللة بين استجابات المبحوثين على فقرات است،دام نظم معلومات الموارد البلرية ،وزيادة
أداا ندارة الموارد البلرية.
دراسااااااة الرواحنة (2013د بعنوان أثر جودة انظمة ندارة الموارد البلاااااارية  E-HRMعلى كفااة أداا العاملين
دراسااااة حالة في مجموعة االتصاااااالت األردنية اورانج .وقد طبقت على عينة مؤلفة من  77من فدة رؤوساااااا األقسااااام
ومديرل الفروع .وأظهرت النتائج أن جودة أنظمة ندارة الموارد البلاااارية ليس لها تأثير على كفااة األداا ،وأظهرت أن
جودة البنية التحية ألنظمة ندارة الموارد البلااااااارية هي فقط التي لها تأثير نيجابي واضاااااااا على كفااة أداا العاملين في
اللركة.
دراساااة القرشاااي (2010د بعنوان أثر نظم المعلومات اودارية المحوسااابة في أداا العاملين .هدفت للتعر نلى
أثر نظم المعلومات اودارية المحوسبة في أداا العاملين في شركة (والد للهاتل النقال في الجمهورية اليمنية .وتوصلت
الدراساااااة نلى أن تصاااااورات المبحوثين تجاه مساااااتلزمات تلاااااغيل نظام المعلومات وتجاه األداا الوظيفي جاات بدرجة
مرتفعة .وكذلك وجود أثر المسااتلزمات الرئيسااة ودارة وتلااغيل نظم المعلومات المحوساابة في األداا الوظيفي .وأوصاات
بضاارورة دعم اودارة العليا للمساات،دمين ،وتلااجيعهم على اساات،دام النظام ،وعقد دورات للمساات،دمين تتعلق بتكنولوجيا
المعلومات والبرمجيات الت لغيلية والتطبيقية؛ لزيادة ندراك الم ست،دمين لقدرات األجهزة والبرمجيات الم ست،دمة ،وعدم
التركيز على كيفية است،دامها فقط.
دراساااة العمرل (2009د دراساااة بعنوان أثر نظم المعلومات اودارية المحوسااابة على أداا العاملين في شاااركة
االتصاااااالت الفلسااااطينية .وقد هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى أثر نظم المعلومات اودارية اولكترونية في أداا العاملين
بلااركة االتصاااالت الفلسااطينية .وتوصاالت الدراسااة نلى أن متطلبات تلااغيل وندارة نظم المعلومات اودارية اولكترونية
(المادية ،والبرمجية ،والبلاارية ،والتنظيميةد ات أثر فعال في أداا العاملين ،وقد أوصاات الدراسااة بضاارورة اسااتمرارية
مواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال نظم المعلومات اودارية ،والحرص على اساااات،دام األجهزة والتقنيات الحديثة
والبرمجيات المتطورة ،واالهتمام بتوفير شاااااابكات حديثة ،وعقد دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااالت
والبرمجيات التلغيلية والتطبيقية لتحسين قدرات الموظفين وزيادة فعالية أعمالهم داخل المنظمة.
دراسة فرحان (2008د بعنوان دور نظم معلومات في ترشيد قرارات الموارد البلرية دراسة نظرية وتطبيقية
حول دور نظم المعلومات في ترشيد قرارات الموارد البلرية .وهدفت نلى اكتلا دور نظام معلومات الموارد البلرية
في منظمات القطاع ال،اص ،والتعر نلى دور نظم المعلومات في ترشيد قرارات الموارد البلرية في كافة المستويات
التنظيمية .وقد توصاااالت الدراسااااة نلى جملة من النتائج ،أهمها :أهمية تحرل واعتماد الدقة نلى أقصااااى درجة ممكنة في
ندخال بيانات صاااااحيحة دقيقة شااااااملة لنظام المعلومات ،وضااااارورة أن يتجاوز نظام معلومات الموارد البلااااارية دوره
التقليدل في عملية اختيار وتعيين الموارد البلااارية الجديدة للعمل في المنظمة .وأوصااات الدراساااة بضااارورة أن يساااعى
القائمون على لك النظام بتوفير قاعدة للبيانات (بنك للمعلوماتد تتضمن كافة التفاصيل عن العمالة المتوفرة في السوق،
والتعامل الجاد مع اللكاوأ التي ترفعها الموارد البلرية بالمنظمة نلى ترشيد القرارات المت،ذة بلأنها.
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دراساااااة المدهون وأبو رحمه (2007د بعنوان مدأ كفااة نظم معلومات الموارد البلااااارية في وزارة السااااالطة
الوطنية الفلسااطينية في قطاع نزة .وهدفت للتعر نلى مدأ كفااة نظم معلومات الموارد البلاارية في وزارات الساالطة
الوطنية الفلسااطينية بقطاع نزة وأهم العوامل التي تحد من كفااتها وأثرها على فاعلية ندارات شااؤون الموظفين .وقدمت
بعض المقترحات التي يمكن أن تساااهم في تحسااين كفااة نظم معلومات الموارد البلاارية بما يمكنها من القيام بدورها في
توفير المعلومات المالئمة التي تعتمد عليها ندارة شااؤون الموظفين في ات،ا القرارات للقيام بمس اؤولياتها بكفااة وفعالية،
وقد تم تحديد النتائج بناا على اسااااااتبانة تم توزيعها على مفردات البحث المتمثلة في مديرل شاااا اؤون الموظفين ونوابهم،
وكانت أهم النتائج توفر نظم معلومات الموارد البلاارية المساات،دمة المعلومات ال،اصااة بالموظل بنسااب عاليه من الدقة
بالنساابة لمعظم عناصاار المعلومات .وتوصاالت الدراسااة نلى أن نقص الكفااة التكنولوجية ،واودارية ،والتنظيمية من أهم
أسباب تدني كفااة نظم معلومات الموارد البلرية ،الذل من شأنه أن يؤثر على فعالية ندارة شؤون الموظفين.
دراسااة (Altarawneh & Al-Shqairat , 2010د تكمن األهدا الرئيسااة لهذه الدراسااة في اسااتكلااا مدأ
اعتماد الجامعات األردنية على نظم معلومات الموارد البلاارية ) ،(HRISودراسااة نظم معلومات الموارد البلاارية الحالية
من حيث تطبيقاتها ،والمزايا والعوائق في تطبيق تلك النظم بهذه الجامعات .وأشااااارت النتائج الرئيسااااة لهذه الدراسااااة أن
سرعة االستجابة والوصول نلى المعلومات هما أهم ميزتين من المزايا الرئيسة لتنفيذ نظم معلومات الموارد البلرية .في
حين أن عدم كفاية الدعم المالي كانت تمثل الصاااااااعوبة الكبرأ في تغيير ثقافة المنظمة و عدم وجود التزام من كبار
المديرين في تنفيذ نظم معلومات الموارد البلااااااارية ،وهي من المعوقات الرئيسااااااااة أمام تطبيق نظم معلومات الموارد
البلرية.
دراسااااااة (Ahearne & Schilleweall، 2001د بعنوان أثر تقنيات المعلومات على كفااة العاملين بمجال
التسااااويق والبيع في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد اساااات،دم الباحثان المنهج الوصاااافي التحليلي بالتكامل مع الدراسااااة
المكتبية اللاااملة لمراجعة األدبيات للتعر لى العالقة بين تقنيات المعلومات وكفااة البائعين والملااتغلين بالتسااويق ،وقد
تم تفحص نمو ج الدراساااة المقترح واختبار فعاليته ميدانيا .وقد أشاااارت نتائج الدراساااة نلى وجود أثر نيجابي لتكنولوجيا
المعلومات في كفااة أداا المسوقين وفعالية النمو ج المقترح.
دراسة (Chang & King ، 2005د بعنوان قياد كفااة أداا نظم المعلومات وقد طور الباحثان نمو جا لقياد
أداا نظم المعلومات اودارية المحوسااااااابة باالعتماد على تقييم نما ج المدخالت والم،رجات والعمليات لوظائل نظم
المعلومات المحوساااااابة لدعم كفااة العمليات الوظيفية وتحسااااااين أداا المنظمة .ويقوم نمو ج الدراسااااااة على تحديد ثالثة
م،رجات واتجاهات للتقييم هي كفااة النظام ،وفعالية المعلومات وكفااة ال،دمة.
دراسة (Boonmak ، 2007د بعنوان أثر المعلومات اودارية ونظم المعلومات في كفااة العمل اودارل .وقد
هدفت الباحثة من وراا دراساااااااتها نلى قياد أثر نظم المعلومات اودار ية وتكنولوجيا المعلومات .وقد أشاااااااارت نتائج
الدراساااااة نلى أن نظم المعلومات اودارية وتكنولوجيا المعلومات تزيد من فاعلية المنظمة وكفااة أدائها وتحساااااين العمل
اوستراتيجي فيها ،فكلما زاد االعتماد على المعلومات ،زادت الحاجة نلى االعتماد على نظم المعلومات اودارية وتقنيات
المعلومات واالتصاالت ،وبالتالي زادت كفااة المنظمة وفعاليتها داخليا وخارجيا ،وزادت أيضا ثقة العاملين في المنظمة
نحو كفااة األداا وفعاليته.
دراساااااة (Wat & Ngai،2006د لتنفيذ نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااارية في منظمات هونج كونج،
ووجد الباحثان أن أكبر قدر من الفوائد لتنفيذ نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااااارية كانت االساااااااتجابة الساااااااريعة،
والوصااول نلى المعلومات التي جلبت في حين أن أكبر عائق هو عدم كفاية الدعم المالي .و كرت نتائج الدراسااة نضااافة
نلى لك ،فوائد أخرأ كثيرة أثبتتها دراساااات ساااابقة أخرأ ات صااالة أجريت في تنفيذ نظم المعلومات اودارية للموارد
البلرية.
دراسااااة (Burbch D andundon،2005د وتهد لتقييم اومكانات اوسااااتراتيجية لنظم المعلومات اودارية
للموارد البلاااارية نلى تيسااااير أنلااااطة ندارة األفراد في  520منظمات في جمهورية" نيرلندا" ،ووجدوا أن المؤسااااسااااات
الكبيرة المملوكة تعتمد نلى حد كبير على اسااات،دام نظم المعلومات اودارية للموارد البلااارية حتى في أصاااغر المنظمات
المملوكة االيرلندية .ووجدوا أيضا أن است،دام تقنيات نظم المعلومات اودارية للموارد البلرية ألنراض ندارية بدال من
صنع القرار اوستراتيجي.
دراساااة (DorneAr and mecand ،2010د هدفت نلى التوساااع في تطوير أدوار ومساااؤوليات العاملين في
الموارد البلااااارية من المنظور التقليدل لمنظور نساااااتراتيجي ،ووجدت الدراساااااة أن ندخال تكنولوجيا جديدة في المنظمة
تؤثر على طريقة ننجاز خبراا الموارد البلرية لمهامهم داخل ندارة الموارد البلرية وبقية المنظمة.
دراسة (Krishan and Singh 2006د هدفت نلى استكلا القضايا والعقبات التي تواجه توسع المنظمات
الهندية في تنفيذ وندارة نظم المعلومات اودارية للموارد البلااارية الرئيساااة ،وكانت الملااااكل التي كلااافت عنها الدراساااة
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تكمن في ندارة الموارد البلااااارية وعدم وجود ندارات لقسااااام الموارد البلااااارية في تلك المنظمات .ومن مصاااااادر القلق
األخرأ المثيرة وعاقة اسااااااات،دام نظم المعلومات اودارية للموارد البلااااااارية ما يتعلق بمساااااااتوأ التعاون المطلوب بين
الوظائل الم،تلفة ووجود انقسامات داخل المنظمات حول التنفيذ السليم لنظم المعلومات اودارية للموارد البلرية ،وهي
ما تفتقر نليه أيضا تلك المنظمات.
المنهج العام للدراسة
اعتمدت الدراسااة الحالية على المنهج الوصاافي التحليلي من خالل نجراا دراسااة مسااحية مكتبية باالطالع على
الدراسااااات والبحوث النظرية والميدانية والوقو على أهم تلك الدراسااااات المرتبطة .وعلى الصااااعيد الميداني التحليلي،
واست،دمت منهجية المسا الميداني باست،دام أداة جمع البيانات اال ستمارة التي بنيت من درا سات سابقة وتحديدا دراسة
(العمرل2009 ،د ودراساااة (Altarawneh& Al-Shqairat , 2010د،التي تم التأكد من مصاااداقيتها وثبوت مقايساااها
ومالامتهم لالساااات،دام .وقد وزعت االسااااتمارة على عينة ميساااارة بلغت  200موظل من موظفي شااااركة االتصاااااالت
السعودية في مدينة أبها بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية .وقد تم تحليل كافة البيانات باست،دام الطرق اوحصائية
المناسبة لمعالجتها ضمن حزمة .SPSS
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسااة من كافة منسااوبي شااركة االتصاااالت السااعودية (STCد بمدينة أبها ،والبالغ عددهم 600
موظل تقريبا،اختير منهم عينة ميساااارة بلغ عددها  200موظل وزعت عليهم االسااااتمارة ،وقد تم اسااااتعادة ما مجموعه
(160د اساااتبانه وبمعدل اساااتجابة بلغ  ،%80نال أنه تم اساااتبعاد (10د اساااتبيانات لعدم صاااالحيتها للتحليل ،وبذلك بلغت
عدد االستبانات الصالحة للتحليل (150د.
صدق أداة الدراسة وثباتها
للتأكد من ثبات االساااااااتبانة تم نجراا اختبار معامل الثبات الداخلي كرنباخ ألفا ،و لك باسااااااات،دام البرنامج
اوحصاااائي (SPSSد ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات لمقياد درجة اسااات،دام نظم معلومات الموارد البلااارية (.99د ،بينما
بلغت قيمة معامل الثبات ألداة قياد أداا العاملين (0.52د .وتعد هذه القيم مرتفعة ما يلاااااااير نلى ثبات االساااااااتبانة وقوة
تماسكها الداخلي.
النتائج
أوالً -خصائص عينة البحث
يبين الجدول رقم (1د البيانات العامة والوظيفية ألفراد عينة الدراساااااة ،أكثر من نصااااال عينة الدراساااااة أل ما
نسااابته المدوية  %69.3كانت أعمارهم تتراوح بين  50-30سااانة ،وبلغ عدد الحاصااالين على بكالوريود (91د بنسااابة
(%60.7د .أما بالنسبة لسنوات ال،برة فلقد كان ما نسبته  41.3خبرتهم أقل من علرة سنوات ؛مما يدل على حداثتهم،
وربما دل على ارتفاع لمعدالت ترك العمل لدأ اللاااركة أو لتركيزها على فدة اللاااباب في التوظيل .نالبية الملااااركين
كانوا من المستويين التنفيذل واألوسط بنسب بلغت  %72.7و %24على التوالي.
جدول رقم( :)1النسبة المئوية لمتغيرات (العمر-المستوى التعليمي-سنوات الخبرة -المستوى الوظيفي)
العمر
أقل من  30سنه
من  30نلى أقل من  50سنه
من 50سنه فما فوق
سنوات ال،برة
اقل من  10سنوات
من  10سنوات نلى اقل من  15سنة
أكثرمن  15سنه

النسبه المئويه
21.3
69.3
9.3
النسبه المدويه
41.3
38.0
20.7

المستوى التعليمي
ثانول
جامعي
دراسات عليا
المستوأ الوظيفي
ندارةعليا (رئيسةمديرندارةد
ندارة وسطى (مديردائرةد
ندارة تنفيذيه (ملر  -رئيس ورشة-
مراقب خدمات -موظل – فنيد

النسبه المئويه
28.0
60.7
11.3
النسبة المدوية
3.3
24.0
72.7

ثانياً -النتائج المتعلقة بدرجة استخدام نظم معلومات الموارد البشرية
يبين الجدول رقم (2د اوحصاااااااا الوصاااااافي لمقياد درجة اساااااات،دام نظم معلومات الموارد البلاااااارية بأبعاده
الم،تلفة ،التي تتضااااااامن :وظائل ندارة الموارد البلااااااارية ،والتحديات ،والفوائد المدركة من وجهة نظر المساااااااتجيبين.
ويتضااااا من الجدول أن المتوسااااط الحسااااابي لدرجة اساااات،دام نظم معلومات الموارد البلاااارية بلااااكل عام بلغ (3.61د،
بانحرا معيارل (1.12د ،وهي قيمة تلااير نلى اساات،دام متوسااط ومتواضااع للنظام في وظائل الموارد البلاارية عموما
نال أنه وعلى الرنم من لك يمكن القول =نن هناك انق ساما في اآلراا حول مدأ توفر القيم المكونة لدرجة ا ست،دام نظم
معلومات الموارد البلااااااارية لدأ أفراد العينة ،نال أنه في نفس الوقت هناك بعض التباين في اآلراا حول وجود هذه القيم
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كما يلااااير لذلك االنحرا المعيارل .ويلااااير الجدول أيضااااا أن النظام يساااات،دم بدرجة اكبر في اوجرااات والعقوبات
التأديبية ،اوجازات وحفظ ملفات الموظفين وأقل ما يست،دم في الترقيات والتعويضات والتدريب.
أما فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالنظام فإن قيمة المتوسااااااط الحسااااااابي بلغت (3.27د؛ مما يلااااااير نلى تباين
اآلراا حول التحديات ،فبلغت قيمة االنحرا المعيارل (1.23د .كان أبرزها قلة الدعم المعنول من اودارة العليا .بلغ
المتوسااط العام وجابات أفراد عينة الدراسااة المتعلقة بالفوائد المدركة للنظام (3.89د وهي قيمة تلااير نلى اتفاق بالمجمل
تقريبا على أن للنظام فوائد مدركة وبدرجة كبيرة.وكان أبرز الفزائد المدركة للنظام واسااات،دامه :سااارعة االساااتجابة في
الحصاااااااول على المعلومات المفيدة في نطار الوقت المحدد ،والتقليل من األعمال الورقية والمكتبية ،وتفعيل الرقابة على
البيانات ال،اصة بالموظفين.
الجدول (:)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات األثر للفقرات والمجاالت والدرجة الكلية لدرجة استخدام نظم
معلومات الموارد البشرية في شركة االتصاالت السعودية من وجهة نظر أفراد العينة
الرقم

الفقرات
وظائل الموارد البلرية
ت،طيط القوأ العاملة (تحديد احتياجات اللركة من القوأ العاملةد
تحليل الوظائل وتوصيفها.
تدريب وتنمية قدرات الموظفين.
تقييم أداا الموظفين.
الترقيات
الرواتب والعالوات.
الحوافز والعالوات التلجيعية.
اوجرااات والعقوبات التأديبية.
اوجازات
التعويضات
انتهاا ال،دمة )العقود ،االستقاالت..(.
حفظ ملفات ش،صية للموظفين.
الدرجة الكلية وظائل الموارد البلرية
التحديات
قلة الدعم المالي.
قلة ال،برة وال،براا في مجال تكنولوجيا المعلومات.
عدم توفر ال،برة والمعرفة الالزمة لتطبيق النظام.
قلة الدعم المعنول من اودارة العليا والوسطى.
عدم وجود برمجيات ) (Softwareمناسبة.
صعوبة تغيير ثقافة اللركة فالكل معتاد على األعمال الورقية.
تردد وت،و الموظفين من است،دام نظم معلومات الموارد
البلرية.
عدم القناعة بجدوأ نظم معلومات الموارد البلرية.
قلة التزام الموظفين باست،دام نظم معلومات الموارد البلرية
كثرة األعمال والمعامالت الورقية التي يصعب ندخالها على
النظام.
الدرجة الكلية التحديات
الفوائد المدركة
سرعة االستجابة في الحصول على المعلومات المفيدة في نطار الوقت المحدد.

تفعيل الرقابة على البيانات ال،اصة بالموظفين.
التقليل من محاوالت نعادة ندخال البيانات لكونها مدخلة نلكترونيا.
تطوير نلاطات ووظائل ندارة الموارد البلرية.
التقليل من أخطاا العمل.
توحيد وتنميط اوجرااات والبرامج.
التقليل من األعمال الورقية والمكتبية.
التقليل من الحاجة نلى أيدل عاملة بلرية.
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

نسبة
االستجابة

3.77
3.49
3.55
3.73
3.28
3.66
3.47
4.13
3.97
3.35
3.74
3.84
3.67

1.114
1.122
1.020
1.080
1.130
1.098
1.066
1.038
1.105
1.249
1.287
1.270
1.13

75%
70%
71%
75%
66%
73%
69%
83%
79%
67%
75%
77%
73%

كبيره
متوسطة
كبيره
كبيره
كبيره

3.58
3.53
3.46
3.85
3.29
3.07

1.233
1.145
1.251
1.223
1.303
1.267

72%
71%
69%
77%
66%
61%

كبيره
كبيره
متوسطة
كبيره
متوسطة
متوسطة

3.06

1.227

61%

متوسطة

3.07
2.99

1.188
1.173

61%
60%

متوسطة
متوسطة

2.82

1.248

56%

ﻗﻠﻴﻠﺔ

3.27

1.23

65%

متوسطة

4.08
3.99
3.90
3.65
3.85
3.87
4.27
3.63

1.065
.966
.939
1.050
1.052
.957
.889
1.207

82%

كبيره ﺠﺩﺍ
كبيره ﺠﺩﺍ

%80
%78
%73
%77
%77
%85
%73

درجة األثر
كبيره
كبيرة
كبيره
كبيره
متوسطة
كبيره
متوسطة
كبيره ﺠﺩﺍ

كبيره
كبيره
كبيره
كبيره
كبيره ﺠﺩﺍ
كبيره

الرقم

المتوسط
الحسابي
3.88
3.88
3.93
3.89
3.61

الفقرات
زيادة متابعة ورقابة أعمال وملفات الموارد البلرية.
المساعدة في ات،ا قرارات سليمة.
رفع مستوأ وجودة ال،دمات المقدمة للموظفين.
الدرجة الكلية الفوائد المدركة
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري
.926
1.042
1.085
1.01
1.12

نسبة
االستجابة
%78
%78
%79
78%
%72

درجة األثر
كبيره
كبيره
كبيره
كبيره
كبيره

ثالثاً -النتائج اإلحصائية لفقرات أداء العاملين
ويتضااا من الجدول رقم  3أن هناك اتفاقا عاما على أهمية ودور اساات،دام نظم معلومات الموارد البلاارية على
تحسااين أداا العاملين لجميع فقرات المقياد ،بمتوسااط حسااابي عام بلغ (3.84د مع وجود تباين وتلااتت في اآلراا حول
لك .وأبرز اآلثار الساااات،دام النظام كانت على :رفع كفااة أداا العاملين الوظيفية ،وساااارعة ننجاز العمل ،وننجاز العمل
طبقا لمعايير الجودة المطلوبة ،والقيام بإنجاز حجم العمل المطلوب كامال ،و التقيد بقواعد العمل ونجراااته.
جدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء لفقرات تأثير استخدام نظم معومات
المواردالبشرية على أداء العاملين من وجهة نظر أفراد العينة
عناصر أداة قياس أداء العاملين

م

تؤدل نلى رفع كفااة أداا العاملين الوظيفية.
تساهم في زيادة بذل الجهد ونجاز العمل اليومي.
تساهم في زيادة المواظبة على الدوام اليومي و بدون تأخير.
تساعد العاملين في الملاركة واالهتمام بطرح أفكار جديدة.
تساعد على القيام بإنجاز حجم العمل المطلوب كامال.
تؤدل نلى سرعة ننجاز العمل.
تساهم في ننجاز العمل طبقا لمعايير الجودة المطلوبة.
تهيئ االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية.
تؤدل نلى زيادة القدرة على حل ملاكل العمل.
توفر حصيلة معلوماتية كافية عن العمل.
تساهم في تطوير األداا و تنمية المهارات.
تساعد في زيادة مهارات التواصل الجيد مع اآلخرين (التعامل).
تزيد من قدرة العاملين في االعتماد على النفس في كل ما يكلفون به.

تساعد في التقيد بقواعد و نجرااات العمل.
قياس االثر على أداء العاملين (بشكل عام)

المتوسط
الحسابي
4.04
3.81
3.87
3.57
3.89
3.98
3.92
3.69
3.77
3.87
3.74
3.89
3.71
3.95
3.84

معامل
االلتواء
-.972
-.825
-.989
-.579
-.826
-.941
-.834
-.656
-.806
-1.032
-.803
-.906
-.760
-.988
-.885

االنحراف
المعياري
.955
1.058
1.091
1.143
1.027
1.026
.966
.990
1.064
1.082
1.138
1.014
1.125
1.002
1.05

رابعا :نتائج فحص الفرضية الرئيسة للدراسة
الختبار الفرضااية الرئيسااة للدراسااة "ال توجد عالقة ات داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة  %1الساات،دام نظم
معلومات الموارد البلاارية في شااركة االتصاااالت السااعودية بابها وأداا العاملين" فلقد تم نجراا اختبار االنحدار البساايط.
ويتضاا من الجدول رقم (4د أن معامل االرتباث ) (R=.871كان مرتفعا ،مما يدل على قوة العالقة بين المتغير المساتقل
(درجة اسااااااات،دام نظم معلومات الموارد البلاااااااريةد والمتغير التابع (قياد أداا العامليند .وأن معامل التحديد يسااااااااول
) ،(R2=.758مما يعني أن درجة است،دام نظم معلومات الموارد البلرية يفسر ما مقداره (%76د من قوة تأثير المتغير
المسااتقل (درجة اساات،دام نظم معلومات الموارد البلااريةد في المتغير التابع (قياد أداا العامليند و الباقى ) ( %24يعود
نلى عوامل أخرأ وهذا يعني أيضااااااا أن هناك عوامل أخرأ تؤثر في قياد أداا العاملين لم تلااااااملها ال .fpeوأن قيمة
) (T=21.533وهي دالة نحصااائيا عند مسااتوأ داللة ( = .01د ودرجات حرية (1.148د .وبناا عليه نقبل الفرضااية
التي تنص على وجود عالقة ات داللة نحصاااااائية بين تطبيق نظم معلومات الموارد البلااااارية في شاااااركة االتصااااااالت
السعودية و أداا العاملين
الجدول رقم ( :)4نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين المتغير المستقل (درجة استخدام نظم معلومات الموارد البشرية) والمتغير
التابع (أداء العاملين)
المتغير المستقل

المصادر

درجة است،دام
نظم معلومات
الموارد البلرية:

االنحدار
ال،طأ
المعيارل

درجات
الحرية
1

متوسط
المربعات
26683.058

مجموع
المربعات
26683.058

148

57.547

8516.942
62

قيمة T
21.533

مستوى
الداللة= 
*.000

R

R2

.871

.758

* دال نحصائيا على مستوأ الداللة (= .01د
مناقشة النتائج والتوصيات
بينت نتائج الدراسااة اوحصااائية وجود اتفاق عام ألفراد عينة الدراسااة فيما يتعلق بدرجة اساات،دام نظم معلومات
الموارد البلاااارية على وظائل ندارة الموارد البلاااارية وبدرجة متوسااااطة .وأن نظم معلومات الموارد البلاااارية أكثر ما
تساااات،دم في وظائل اوجرااات والعقوبات التأديبية ،واوجازات وحفظ ملفات الموظفين ،وأقل ما يساااات،دم في الترقيات
والتعويضات والتدريب .وتوصلت الدراسة نلى أن قلة الدعم المعنول والمادل من قبل اودارة العليا كانتا أبرز التحديات
التي تواجه تطبيق لنظام ،ن ضافة نلى قلة ال،برة في مجال تقنية معلومات النظام .أما عن الفوائد المدركة فكانت بم ستوأ
كبير وأهمها :ساااااارعة االسااااااتجابة في الحصااااااول على المعلومات المفيدة في نطار الوقت المحدد ،والتقليل من األعمال
الورقية والمكتبية ،وتفعيل الرقابة على البيانات ال،اصة بالموظفين.
وبينت أن تصااورات عينة الدراسااة لدور اساات،دام نظم معلومات الموارد البلاارية في تحسااين أداا العاملين في
شاركة االتصااالت الساعودية جاا مرتفعا بصافة عامة ،وبالتحديد على :رفع كفااة أداا العاملين الوظيفية ،وسارعة ننجاز
العمل ،وننجاز العمل طبقا لمعايير الجودة المطلوبة ،والقيام بإنجاز حجم العمل المطلوب كامال ،والتقيد بقواعد العمل
ونجراااته .مما يدلل على أن نظم معلومات الموارد البلااااارية كان لها أثر نيجابي على األداا الوظيفي للعاملين بلاااااركة
االتصااااااالت الساااااعودية في أبها .ولعل السااااابب في لك يرجع نلى أن أنلب األعمال التي يقوم بها العاملون في شاااااركة
االتصاااالت السااعودية تعتمد بلااكل كبير وأساااد على نظم المعلومات ،وبالتالي فمن المؤكد أن كفااة هذه النظم هي أكبر
عامل مؤثر على كفااة أدائهم المهني والوظيفي .تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعلر وال،صبة (2006د التي بينت
وجود أثر مهم ل داللة نحصائية لمتغير العوامل التقنية ومتغير العوامل التنظيمية في تطبيقات نظم المعلومات اودارية،
نال أنها ت،تلل عن نتائج دراسااة (العتيبي2007 ،د التي بينت أن اساات،دام األتمتة بإدارة الموارد البلاارية كانت ضااعيفة
ععلى الرنم من أن األتمتة بإدارة الموارد البلااااارية يمكن أن تساااااهم في ت،طيط واساااااتقطاب الموارد البلااااارية وتحديد
االحتياجات التدريبية بدرجة كبيرة.
وبصفة عامة ،بينت نتائج البحث تفصيليا أن هناك عالقة ات داللة نحصائية بين تطبيق نظم معلومات الموارد
البلرية في شركة االتصاالت السعودية و أداا العاملين .وهذا يدلل على أن للمفحوصين اتجاهات نيجابية مرتفعة بصفة
عامة نحو اساااات،دام تطبيقات نظم المعلومات ،ويمكن ارجاع لك نلى توافر البنية األساااااسااااية التحتية لتقنيات المعلومات
واالتصاالت المست،دمة في شركة االتصاالت السعودية وسهولة است،دامها من قبل الموظفين ،وكذلك سرعة تلك اللبكة
الم ست،دمة بال لركة؛ ن تعمل شركة االت صاالت ال سعودية عل مواكبة التطورات التكنولوجية المت سارعه ،وبالتالي تقوم
على توفير أحدث التطبيقات والمستلزمات المادية والبرمجية لتلغيل نظم المعلومات الموارد البلرية .وهذه النتيجة تتفق
مع دراسة (السعودل2005 ،د التي توصلت نلى أن تصورات المبحوثين للبنية التحتية التقنية وتطبيقات نظم المعلومات
اودارية المحوسااابة كانت جيدة ،بينما ت،تلل مع دراساااة (المانع2006 ،د التي توصااالت نلى أن تصاااورات المفحوصاااين
كانت سيدة.
أ ما أهم التحديات التي يوجهها تطبيق نظم معلومات الموارد البلااااااارية فكانت قلة الدعم المالي ،وقلة ال،براا
والفنيين والمعرفة في هذا المجال باالضاااااااافة نلى قلة الدعم المعنول من قبل اودارة العليا .وتتفق هذه النتائج مع نتائج
دراسة (العتيبي2007،د التي بينت وجود معوقات تحد من تطبيق وفعالية األتمتة في مجال تطوير الموارد البلرية .كما
تتفق مع نتائج دراسااة (فرحان2008 ،د التي رأت وجود تحديات منها أن نظم المعلومات ليساات هي العامل الوحيد الذل
يساااهم في ترشااايد قرارات الموارد البلااارية ،بل أن هناك عوامل أخرأ تؤثر في تحقيق الرشاااد في القرارات نتيجة عدم
تحاد يث تلاك البياا نات ،واألهم من لك أن نظاام المعلو مات ال يزال يؤدل وظيفاة تقلياد ية بإ مداد مت،اذ القرار الم،ول
بمطالعة م،رجاته بالمعلومات التاري،ية حينما يريدها بلاااكل مباشااار أو بعد اساااتكمال سااالسااالة اوجرااات الروتينية التي
تمكنه من لك ،دون أن ينسحب لك على نمكانية االستفادة من نظام المعلومات في تجنب ملكالت قد تقع الحقا.
وأظهرت نتائج الدراسااااااة أن الساااااات،دام نظم معلومات الموارد البلاااااارية فؤائد جمة مدركة من قبل أفراد عينة
الدراسة كما تظهر في جدول رقم (2د وتتفق مع دراسة ( Wat & Ngai ، 2006حيث بينت كلتا الدراستين أن است،دام
نظم المعلومات اودارية المحوساابة قد حقق أكبر قدر من الفوائد لتنفيذ نظم المعلومات اودارية للموارد البلاارية ومن أهم
هذه الفوائد تساريع االساتجابة وننجاز العمل المطلوب يما يتوافر من حصايلة معلوماتية كافية عن العمل .كما تتماشاى مع
ونتائج دراسااة (Altarawneh & Al-Shqairat , 2010د من حيث أن نظم المعلومات اودارية وتكنولوجيا المعلومات
تزيد من فاعلية المنظمة وكفااة أدائها وتحساااااااين العمل اوساااااااتراتيجي فيها ،فكلما زاد االعتماد على المعلومات ،زادت
الحاجة نلى االعتماد على نظم المعلومات اودارية وتقنيات المعلومات واالتصاااااااااالت ،وبالتالي زادت كفااة المنظمة
وفعاليتها داخليا وخارجيا ،وزادت أيضا ثقة العاملين في المنظمة نحو كفااة األداا وفعاليته.
توصي الدراسة الحالية بعدد من التوصيات وتتمثل باآلتي:
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فتا المجال للمرأة للملاااااركة في العمل بلااااركة االتصاااااالت السااااعودية بأبها  ،فال يجب أن يغفل دور المرأة،
وأهمية وجودها في شااركة رائدة كاالتصاااالت ،وخاصااة في هذا العصاار الذل أصاابحت المرأة تقوم فيه بدور ال
يقل أهمية عن دور الرجل في مجال العمل.
التأكيد على أهمية دعم اودارة العليا للمسااااات،دمين من خالل تلاااااجيعهم على اسااااات،دام النظام وتفهم احتياجاتهم
الم،تلفة ،واسااااااتطالع آرائهم حول الملااااااكالت التي تواجههم عند اساااااات،دام النظام حتى يتم التغلب عليها؛ هذا
باوضافة نلى االستمرارية في تزويد القسم المسؤول عن نظام المعلومات بالمستلزمات الضرورية لكي يستطيع
القيام بواجباته على أكمل وجه.
االساااتمرار في توفير البرمجيات التي تلبي احتياجات م،تلل المسااات،دمين ،التي تتالام مع األجهزة واللااابكات
المست،دمة في العمل.
عقااد دورات للمسااااااات،اادمين تتعلق بتكنولوجيااا المعلومااات والبرمجيااات التلاااااااغيليااة والتطبيقيااة لزيااادة ندراك
المست،دمين لقدرات األجهزة والبرمجيات المست،دمة ،وعدم التركيز على كيفية است،دامها فقط.
تطوير اسااات،دام تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت في أنلاااطة ووظائل ندارة الموارد البلااارية في الهيدة مع
تقييم األداا وتقديم طلبات التوظيل بناا على مدخالت هذه النظم المعلوماتية المحوسبة.
التوساااع في اسااات،دام النما ج اولكترونية ودارة شااادون الموظفين لالساااتفادة من مزاياها المتعددة كتقليل النفقات
وت،فيض وقت ننجاز المعامالت.
العمل على اساااااااتصااااااادار تلاااااااريع قانوني للتوقيع اولكتروني ،لما له من أهمية في التحول الكامل نلى اودارة
اولكترونية.
االساااتفادة من ال،دمات التعليمية اولكترونية في أنلاااطة ووظائل ندارة الموارد البلااارية ،نحو التدريب والتعلم
عن بعد ،ن نن اومكانيات متوفرة ،ولكن ال تستغل في هذا المجال بالنسبة للموظل.
اعتماد المراسااااااالت "اولكترونية" الداخلية بدال من الورقية ،مما يساااااااهم بلااااااكل كبير في تقليل النفقات المالية
اودارية ،وساارعة ننجاز العمل .وبناا عليه ،توصااي الدراسااة بتعزيز اهتمام ندارة شااركة االتصاااالت السااعودية
السااااااات،دام نظم المعلومات اودارية المحوسااااااابة بجميع مكوناته ،أو الحرص على اسااااااات،دام األجهزة الحديثة
والبرمجيات المطورة وما لها من أثر في تطبيق نظم المعلومات اودارية واساات،دامها ،وكذلك اساات،دام الطاقات
الهائلة وتوظيفها في حوسبة جميع نلاطات اللركة في كافة فروعها.
ضاارورة نشااراك العاملين والمساات،دمين في فروع اللااركة كافة في عملية تصااميم نظم المعلومات ،وتطويرها،
ومعرفة آرائهم واقتراحاتهم ،وأهمية لك في تحقيق الرضاااااا النفساااااي ورفع الروح المعنوية ونشاااااعار العاملين
بأهميتهم في اللركة.
تو سيع نطاق البحث لي لمل متغيرات وأبعاد أخرأ لتطبيقات نظم المعلومات الموارد الب لرية والعوامل المؤثرة
فيها ودراستها من جوانب أكثر تحديا في قطاعات أخرأ من قطاعات االقتصاد.
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القوة وتكتيكات النفوذ في القيادة وأثرها على المهارات الناعمة في شركات تكنولوجيا المعلومات في
األردن
أ.د .غسان عيسى العمري
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2020/01/06 :

أسيل محمد بنات
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/12/10 :
الملخص

هدفت الدراسااااااة نلى قياد أثر القوة وتكتيكات النفو في القيادة على المهارات الناعمة في شااااااركات تكنولوجيا
المعلومات في األردن ،وقد اعتمدت الدراسااااااة على المنهج الوصاااااافي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسااااااة من شااااااركات
تكنولوجيا المعلومات .وقد تمثلت وحدة المعاينة بـااااااا  142من المديرين ورؤساا األقسام في اودارات العليا ،وتم توزيع
االستبانة عليهم جميعا .وتوصلت الدراسة نلى عدد من النتائج ،وكان من أهمها :يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ
ا لدال لة ) (α=0.05للقوة بأب عاد ها (اللااااااارع ية ،والع قاب ،والم كا فآت ،والمرجع ية ،وال،برةد وتكتي كات النفو بأب عاده
(اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق،
والعمل تحت الضااااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شااااركات تكنولوجيا المعلومات باألردن .وأوصاااات الدراسااااة
بتعزيز ساااامات القادة المتميزة لتجعل العاملين ينجذبون حولهم ،و لك لكسااااب ثقتهم مع وجود كاريزما جذابة للقائد تجعل
العاملين أكثر تأثرا في قادتهم .وأوصااات أيضاااا نلى تعزيز قدرة القائد على اقتراح حلول ساااريعة لمواجهة ملااااكل العمل
بتعزيز دور القوة اللاااااارعية للمديرين القادة ،و لك من خالل تعزيز ساااااالطة المدير الرساااااامية ودارة الصااااااراعات بين
العاملين ،وتفويض صالحيات للعاملين بما يتناسب مع تحقيق أهدا اللركة.
الكلمات المفتاحية :القوة ،تكتيكات النفو  ،المهارات الناعمة ،شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن

67
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Abstract
The study aims at measuring the impact of power and tactics on soft skills in
information technology companies in Jordan. The study relied on analytical descriptive
approach, and the study society is composed of the IT companies.
The sample consisted of directors and heads of departments in the 142 senior
departments, and the questionnaire was distributed to all of them. The results of the study
were as follows: (a) There is a statistically significant effect at the level of (α = 0.05) for the
force in its dimensions (legitimacy, punishment, rewards, reference, experience), for the
influence of tactics in its dimensions (persuasion, inspiration, consultation, alliance). And for
the Soft skills in the dimensions (communication, teamwork, work under pressure, change
management, decision-making) in the information technology companies in Jordan.
The study recommended that leaders should use attract the employees to leadership
by enhancing the characteristics of distinguished leaders, as an attractive charisma of the
leader makes the workers more influential in their leadership. It also recommended
strengthening the ability of the leader to propose quick solutions to the problems of work
by strengthening the role of the legitimate power of the lead managers by strengthening the
authority of the official manager to manage the conflicts between the employees and
delegating the powers of the employees in proportion to achieving the objectives of the
company.
Keywords: Power, Influence of Tactics, Soft skills, Jordanian Information Technology
Companies
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المقدمة:
ت لهد المؤ س سات المعا صرة باختال أنواعها وأنظمتها االقت صادية نقباال ملحوظا في اختيار قادة مميزين على
أسس علمية دقيقة وكفااات مميزة وعادة ما يتم اختيارهم للتمييز بين أولدك القادة الذين يبنون عالقة ات هد وتحفيزية
مع مرؤوسيهم من أولدك القادة الذين يعتمدون بلكل موسع على عملية تبادل المنافع للحصول على نتائج ،ولذلك أصبا
اختيار القادة يرأ بمنظور نير تقليدل لمجاراة التغييرات والتحديات في البيدة ال،ارجية والداخلية للمنظمات.
بدأ مفهوم القيادة بالتوضاايا بعد حدوث التطورات والتغيرات المتسااارعة في شااتى المجاالت بجانب الملااكالت
التنظيمية وتعقيدها ما يلاااااااير وبوضااااا اوح نلى دور القادة في رفع فاعلية المنظمات .فعر (Daft, 2017د القيادة أنها
عالقة التأثير بين القادة واألتباع الذين يعتزمون تغييرات ونتائج حقيقية تعكس أنراضاااااااهم الملاااااااتركة ،وأضااااااااا
(Robbins&judge, 2017د أنها القدرة على التأثير في مجموعة نحو ننجاز رؤية محددة أو مجموعة من األهدا .
والقيادة في هذا المعنى ماهي نال نمط من السااااالوك اونسااااااني يعمل فيها القائد على نثارة المهارات الناعمة لدأ
موظفياه مع اسااااااات،ادام نفو ه للنهوض بلاااااااعور التاابعين ،و لك من خالل االحتكاام نلى أفكاار وقيم أخالقياة ن بداعياة.
(أبونامود2016 ،د وتجمع الدراساااااااة الحالية بين مصاااااااادر القوة وتكتيكات النفو للقادة ،وأثرهما في تعزيز المهارات
الناعمة؛ ن يرأ الباحثان أنه موضاااوع حيول ومهم في ظل التطور المعاصااار بمتغيراته المتساااارعة ،فالتنافس والتمايز
بين شاااركات األعمال حتم على المديرين القادة ات،ا أسااااليب قيادية م،تلفة ،واسااات،دام مصاااادر القوة والنفو في التأثير
على االتباع وثارة الدافعية لديهم لتحقيق األهدا التنظيمية واألداا ل القيمة المضاااااافة ،التي لن تتحقق بدون المهارات
الناعمة التي تساهم بذلك بفاعلية ،وبالتالي فإن الغرض من الدراسة الحالية هو قياد أثر القوة وتكتيكات النفو في القيادة
على المهارات الناعمة في شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن.
مشكلة الدراسة
تتبلور ملكلة الدراسة في وجود فجوة بين ما تملكه أنلب شركات تكنولوجيا المعلومات من قادة من ناحية وبين
ما هي بحاجة نليه من تعيين قادة مميزين قادرين على مواجهة التحديات والتغييرات الدائمة ول تأثير نيجابي على
أتباعهم من حيث اساااات،دام مصااااادر القوة وتكتيكات النفو  ،ن تهتم شااااركات تكنولوجيا المعلومات بالحصااااول على قادة
مؤهلين ول كفااة يعتمد عليهم في تحقيق أهدافها ،وتعزيز تنافساااااايتها ،وتطوير أدائها؛ مما يلااااااكل تحديا ا بعد نظرل
وعملي ،ومن الناحية األخرأ فقد أوصت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة أبوزيد (2010د باالهتمام األكبر من قبل
المديرين بقوة ال،برة ،وانعكاساااااها على تدريب العاملين في حل الملاااااكالت التي تواجههم في البنوك التجارية األردنية،
وأوصات دراساة مومني ) (2018بزيادة االهتمام بقوة المكافأة وتقديمها لألفراد للتلاجيع ،وطرح برامج تدريبية لتحساين
العالقات بين القادة واألتباع ،ويمكن التعبير عن الملكلة من خالل نثارة األسدلة اآلتية:
أسئلة الدراسة
ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اوجابة عن األسدلة اآلتية:
السااااااؤال الرئيس :ما أثر القوة بأبعادها (اللاااااارعية ،والمكافآت ،وال،برة ،والمرجعية ،والعقابد وتكتيكات النفو بأبعاده
(اوقناع ،واولهام ،واالسااااتلااااارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااال والتواصاااال ،والعمل
بروح الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وات،ا القرار ،وندارة التغييرد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن؟
وينبثق منه السؤاالن الفرعيان االتيان:
ما أثر القوة بأبعادها (اللاااااارعية ،والمكافآت ،وال،برة ،والمرجعية ،والعقابد في القيادة على المهارات الناعمة
بأبعادها (االت صال والتوا صل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت ال ضغط ،وات،ا القرار ،وندارة التغييرد في شركات
تكنولوجيات المعلومات في األردن؟
ما أثر تكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالساااااااتلاااااااارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة
بأبعادها (االت صال والتوا صل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت ال ضغط ،وات،ا القرار ،وندارة التغييرد في شركات
تكنولوجيات المعلومات في األردن؟
أهمية الدراسة
اوال :األهمية النظرية :تبرز األهمية النظرية لهذه الدراساااة أنها تتناول موضاااوع حيول من الموضاااوعات التي ما زالت
بحاجة نلى دراسة معمقة ،فأتت هذه الدراسة لتحليل وتفصيل موضوع حديث ،مثل أهمية مصادر القوة وأهمية تكتيكات
النفو والمهارات الناعم؛ة مما يؤمل أن تكون نضافة نوعية للمكتبة العربية والباحثين.
ثانيا :األهمية التطبيقية :وفقا لما تنتهجه الدرا سة من منهجية علمية يتوقع منها تقديم نتائج وتو صيات ل لركات تكنولوجيا
المعلومات ب،صاااوص مصاااادر القوة وتكتيكات النفو للقادة وأثرها على المهارات الناعمة .ويتم توضااايا هذا األمر من
خالل معرفة مصاااادر القوة " اللااارعية ،والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برة " ومعرفة تكتيكات النفو " اوقناع،
واولهام ،واالستلارة ،والتحالل " ،وتأثيرهم على المهارات الناعمة.
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فرضيات الدراسة
استنادا نلى ملكلة الدراسة وعناصرها ،فقد تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضااااية الرئيسااااة األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة ) (α=0.05للقوة بأبعادها (اللاااارعية،
والمكافآت ،وال،برة ،والمرجعية ،والعقابد و تكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالساااااااتلاااااااارة ،والتحاللد في
القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصاااااااال والتواصااااااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااااااغط ،وات،ا
القرار ،وندارة التغييرد في شركات تكنولوجيا المعلومات باألردن.
الفرضااااية الفرعية األولى :ال يوجد أثر القوة بأبعادها (اللاااارعية ،والمكافآت ،وال،برة ،والمرجعية ،والعقابد في القيادة
على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااااال والتواصاااااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااااغط ،وات،ا القرار،
وندارة التغييرد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر لتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد في القيادة على
المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااال والتواصاااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااغط ،وات،ا القرار ،وندارة
التغييرد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن
أنموذج الدراسة
لتحقيق الغرض من هذه الدّراسااااة والوصااااول نلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتّغير المسااااتقلّ على المتّغير
التّابع ،فقد قام الباحثان بتطوير نمو ج خاص بهذه الدّراسة باالعتماد على عدد من الدراسات السابقة ،ومنها في مصادر
القوة :دراسااات  ،Robins &Judge 2017عثمان  ،2017عمران  ،2017وفي تكتيكات النفو  :حنون .2017الطائي،
 2018ومومني .2018وفي المهارات الناعمة Quinley2013 , Robles2012. Lazarus2013 Ramezai 2013
قويدر ،2017 ،فاطنة .2016 ،واللّكل التّالي رقم (1د يوضا أنمو ج الدّراسة وأبعادها ،وعالقات هذه المتّغيرات.
الشكل ()1
أنموذج الدراسة

التعريفات اإلجرائية
تم تحديد التعريفات اوجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة على النحو اآلتي:
القوة ) :(Powerتعر القوة بأنها قدرة التأثير في األتباع ،وتأتي القوة كنتيجة تفاعل بين القائد واالتباع ويسااتمدها القائد
من مصااادر شاا،صااية أو رساامية ،وهي( :اللاارعية ،والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برةد ،وتم قياسااها من خالل
العبارات الواردة في االستبانة25-1(.د
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تكتيكات النفو ) :(Influence tacticsقدرة تأثير أفعال القائد على قناعات وقيم ومعتقدات وسااااااالوك التابعين ،وعادة
تكون قصااااادية للتأثير على التابع ،وتعر أيضاااااا باسااااام القدرة على التغيير الملحوظ للااااا،ص ما ،وسااااايتم قياد أبعاده
(اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد ،وتم قياسها من خالل العبارات (45-26د
المهارات الناعمة ) :(Soft Skillsجميع المهارات المكتساااابة أو الساااامات التي تظهر لدأ الفرد في المواقل والساااالوك،
وهي أداة تعمل على تعزيز القدرة والتفاعل بين اآلخرين ،وسيتم قياد أبعاده من خالل العبارات التي سترد في االستبانة
(مهارة االتصااال والتواصاال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرار د ،وتم قياسااها
من خالل العبارات(71-46د
حدود الدراسة:
▪ الحدود المكانية :ساااااتقتصااااار الدراساااااة على مجموعة شاااااركات تكنولوجيا المعلومات في األردن وعددها 220
شركة.
▪ الحدود الزمانية :تم نجراا الدراسة خالل العام الدراسي .2020-2019
▪ الحدود البلرية :المديرين التنفيذين والمديرين في اودارة العليا في شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن.
▪ الحدود العلمية :تتمثل الحدود العلمية في قياد المتغيرات المستقلة القوة بأبعادها (اللرعية ،والعقاب ،والمكافآت
المرجعية ،وال،برةد وتكتيكات النفو بأبعادها (اوقناع ،واولهام ،واالساااااااتلاااااااارة ،والتحاللد والمتغير التابع
المهارات الناعمة (االتصاااال والتواصااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا
القرارد كما هي في أنمو ج الدراسة.
اإلطار النظري
القوة
تعد القوة سمة مميزة للمنظمات الحديثة وقد توالت الدراسات النظرية والتطبيقية في تقديم مفاهيم متنوعة لتحديد
وصاااافها كونها عامال مؤثرا في تفسااااير كيفية سااااير العمل وأداا المنظمات .وتعد القوة أداة التأثير التي يساااات،دمها القائد
لتحقيق األهدا التنظيمية ،ويمكن ت صنيل م صادر قوة القيادة نلى قوأ وظيفية وأخرأ ش ،صية ،وكل م صدر من هذه
الم صادر يحتول على عدد من و سائل التأثير التي ي ست،دمها المدير أو القائد للتأثير في مرؤو سيه ،على أن يراعي أثناا
است،دامها المواقل ،والظرو  ،وطبيعة المرؤوسين واتجاهاتهم نحو عملهم.
عر (( Samson, & Daft. 2018القوة أنها القدرة المحتملة للتأثير على سااالوك اآلخرين ،ووصااافها كل من
(Gibson et Al., 2012د بأنها القدرة على جعل اآلخرين يعملون ما يراد منهم أن يعملوه .وأكد ) (Krume, 2015أن
القوة تمثل القدرة على التأثير باآلخرين داخل المنظمة ألجل تحقيق أهدا أصااحاب الساالطة من خالل اساات،دام السااياسااة
والنفو  .وقد عرفها (Robbins & judge, 2017د أنها مقدرة الفرد في التأثير على القرارات ؛ ن يرأ أن السااااااالطة
جزا من مفهوم القوة الوا سع ،أل أن المقدرة على التأثير ا ستنادا نلى الوظيفة الم لروعة للفرد التي ت ستطيع أن تؤثر في
القرارات .وعليه ،يرأ الباحثان أن القوة هي القدرة التي يمتلكها (فرد أو مجموعةد ويساااااااتعملها ،أو السااااااالوكيات التي
يمارسااااها القائد بهد التأثير على جماعة معينة؛ سااااواا فرد أم مجموعة لتغير مجرأ ساااالوكهم لتحقيق مصااااالا الجهة
األولى ،والقدرة هنا تعني امتالكهم مصدر أو عدة مصادر منها الل،صي ومنها الوظيفي .وأن القوة عالقة اعتمادية بين
طرفين يتم بموجبها التأثير على اآلخرين لتحقيق المصالا المطلوبة ويمكن أال تست،دم في كل المواقل ،ولكن احتماالت
اسااااااات،دامها متاحة في أل وقت ،وقد يكون للقوة بعد نيجابي في حل الصاااااااراعات وندارة التغيير ،وأن القوة تعمل على
تغيير سااااالوك اآلخرين واتجاهاتهم ،والتأثير على األفراد حساااااب المصاااااالا ،وأن هدفها األسااااااساااااي هو تحقيق األهدا
المطلوبة مهما تطلب منها من ندارة مصادرها للتأثير على القرارات ،وسعيها الدائم نلى فرض سيطرتها باللكل المالئم.
مصادر القوة
اعتمدت الدراسة الحالية المصادر اآلتية كأبعاد للقوة:
القوة الشؤؤؤرعية  :Legitimate Powerيساااتمد القائد هذه القوة من مركزه الوظيفي ومنصااابه الذل يلاااغله حيث تعطيه
األحقية في نصدار األوامر ومطالبة الغير بتنفيذها واالشرا عليها ويكون اتجاه القوة نلى األسفل مما يجعل المرؤوسين
يساااااااتجيبون ويتقبلون أوامره ،وبالتالي فإن جهد القائد هنا قليال في نقناع اآلخرين ،و لك لقناعاتهم بأن هذه األوامر من
صالحياته القانونية التي ت،وله بإصدار األوامر .وتسمى القوة اللرعية أيضا بالقوة الرسمية أو قوة المنصب ،وقد أشار
نليها (Moorhead&griffin,2012د ألنها م ستمدة من من صب الفرد نظرا لح صوله عليها من مركزه الوظيفي ،وتقبله
للمنصااااب في التنظيم اودارل ،ولوال هذا المنصااااب ال يملك هذه القوة .وتجسااااد القوة اللاااارعية في التنظيمات الرساااامية
العالقة بين اودارات بدال من العالقة بين األشاا،اص على افتراض أن العاملين يقبلون حق رئيسااهم في أن يتبوأ مركزه،
والتي بناا على لك يمتلك الحق اللرعي في نصدار األوامر (Robbins&judge,2017د.
71

قوة العقاب  :Coercive powerبموجبها يساااتمد المدير قدرته في توقيع العقاب على اآلخرين ،مثل :اللوم ،أو التوبي ،
أو ال،صم من األجر أو المرتب ،أو ت،فيض الدرجة ،أو ننهاا ال،دمة ) .(Samson, & Daft. 2018وتتوقل كفااة هذا
النوع من القوة على مدأ االختال في أساليب العقاب وعدالتها ،كذلك ال يمكن تطبيق هذا النوع من القوة دون مالحظة
الساالوك للتعر نلى الساالوك نير المرنب فيه .ولكي تكون قوة العقاب فعالة يجب أن يكون هناك قوانين توضااا العقاب
والتجاوزات وعدالة في تطبيق األنظمة ،نضااافة نلى وجود تحذيرات قبل نيقاع العقاب ،وتوخي الحذر أثناا وقوع العقاب
وعدم المبالغة فيه ( .فاطنة2016 ،د .وأضااا (Bhasin,2018د بانها القوة التي يتمتع بها أل شاا،ص وجبار أو تهديد
الموظفين اآلخرين .تُسااااااات،دم القوة القسااااااارية لفرض مواعيد نهائية صاااااااارمة ونجرااات يعاقب عليها في مكان العمل
وت،ويل الموظفين .وبين (Cameron,2019د قوة المكافأة ،ن ا ما است،دمت بلكل جيد ،تحفز الموظفين نلى حد كبير.
ولكن ن ا تم تطبيقه من خالل المحسوبية ،فإن قوة المكافأة يمكن أن تضعل الموظفين نلى حد كبير ،وتقلل من ننتاجهم.
قوة المكافآت  :Reward Powerيتمتع المديرون الذين يملكون القدرة على التحكم وتوزيع الموارد بنوع من القوة ،ن
يملكون التأثير والقدرة على تلاااااااكيل وتوجيه سااااااالوك اآلخرين من خالل توزيع أو نمسااااااااك هذه المنافع ،مثل :األجور
والمرتبات والمكافآت ،والترقيات ونيرها من المنافع المادية أو المعنوية .والمكافأة هنا نشااااااااارة نلى تكرار السااااااالوك
المرنوب ،وتحادد مادأ طااعتهم للقاائاد؛ فاالقاائاد الاذل بياده قوة المكاافاأة أقوأ تاأثيرا بمن ال يملكهاا وعلياه فاإن طاا عة
المرؤود مبنية على توقعاته فيما سو يح صله من القائد (حنون2017 ،د .وأ شار نليها (Bhasin,2018د ن تن لأ قوة
المكافأة من السااالطة التي يجب على اللااا،ص االعترا بها ومكافأتها .يمكن أن تكون طرق القيام بذلك عن طريق رفع
الرواتب ،أو المكافآت ،أو اوجازات المدفوعة ،ويمكن للموظفين الذين يمتلكون قوة المكافأة التأثير على أداا الموظفين
بلكل كبير.
قوة المرجعية  :Referent Powerبين (Robbins&judge, 2017د أن القائد عندما يتمتع بقوة مرجعية عالية ،فإنه
يصبا قائدا كارزميا .والقائد الكارزمي من يمتلك تبصرا في ملاعر وحاجات وقيم التابعين ،وقادر على خلق رؤية نحو
الوالا ل سيا ساته ون ستراتيجياته .وبين (Goncalves, 2013د أن قوة المرجع تكت سب عن طريق االرتباث بين ال ل،ص
الذل يمارد السلطة وبعض السمات الجذابة لديه من نفو وقوة .وفي ضوا هذه التعاريل السابقة .يرأ الباحثان أن قوة
المرجعية هي تلك الهالة الجميلة التي تحتول القائد ،وقدرة التأثير على مرؤوسااااايه ،والحصاااااول على والئهم واحترامهم
ونعجابهم ب ل ،صه و سلوكياته؛ لي صبا القائد هو المرجع األول لهم حتى يتم ا ست،دام نفس ت صرفاته في حلوله للم لاكل
أو العقبات التي تواجهه.
قوة الخبرة  :Experience Powerعرفها ) (Samson, & Daft. 2018أنها حصاااااايلة خبرات ومهارات القائد التي
بموجبها يتم احترامه للعلم والمكانة الحاصاال عليها من قبل التابعين وتجعله مصاادر ثقة للرجوع نليه في حل الملااكالت،
أو تحسااااين األداا من قبل التابعين عالوة على لك فهناك أفراد آخرون تتوافر لديهم الفرصااااة للحصااااول على معلومات
حول أمور معينة داخل المنظمة ،أو تتصااااال بعالقة المنظمة بالبيدة .وقد ترتبط هذه المعلومات أو ال ترتبط بوظيفة الفرد
أو موقعه من التنظيم ،وأضاااا (عثمان2017 ،د أن المعلومات هي المرتكز االسااااساااي لنجاح المنظمة ونموها في عالم
اليوم شااديد التنافس .وعرفها ) (Luthans, 2011أنها قدرة اللاا،ص على التأثير على ساالوك اآلخرين بساابب معرفة أو
مهارات أو قدرات معتر بها.
تكتيكات النفوذ :تعددت تكتيكات النفو في ادب القيادة والسياسة واودارة ،ولكن لغايات هذه الدراسة فقد تم تحديد األبعاد
التية:
أبعاد تكتيكات النفوذ:
اإلقناع ) :)Persuasionتُعد مهارات التأثير واوقناع من أكثر الطرق وأنفعها في حل الملكالت ،وكسب ثقة اآلخرين،
ونرسااااا القبول عليهم دون الحاجة نلى الترنيب المادل أو المعنول ،أو ممارساااة الضاااغوث نير المرنوبة لتحقيق هد
معين؛ ن يسااتهد اوقناع اسااتقبال النَّاد والتواصاال في مسااتوأ قبولهم بفكرةِ أو أمر معيَّن والرِّضااا به ،ويُعالجُ التأثير
باآلخرين مساااااألة حدوث صااااادامات ناتجة عن االختال في الرأل والتفكير عبر توطين الكلمات واآلراا والمواقل في
نفود اآلخرين ،ونقناعهم باآللية والفكرة واألسااالوب دون اللجوا للسااالطة ،فيتبنى اآلخر فكرة األشااا،اص القادرين على
التأثير فيهم ،ونقناعهم بسااهولة ويساار وحب بعيدا عن الترنيب والترهيبِ والسااُّلطة (الحمادل2012 ،د .وبين (الجبالي،
2016د عملية اوقناع بانها اساااااات،دام المتحدث أو الكاتب لأللفاظ واوشااااااارات التي يمكن أن تؤثر في تغيير االتجاهات
والميول والسلوكيات.
اإللهام ( :)Inspirationويعر اولهام في علم النفس أنه نيقاع شااااايا في القلب ،ويطمدن له الصااااادر ،وي،ص اهلل به
بعض أصاافيائه .أما من الناحية األدبية فهو يعر بساامو الذهن والروح الذل يساابق التأليل ال،الق ،ويحس األدبي أثنااه
أنه يتلقى عونا من مصااادر علول (الساااعيدل2017 ،د .وأكد (النجار2014 ،د أن اولهام هو نشااارا المعرفة ،وانبثاقها
دفعة واحدة دون مقدمات معينة أو تذكر لمحفوظ أو خبرة واضااااحة ،وأضااااا أنه نوع من الوحي ،لكنه ليس مقصااااورا
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على الرساال واألنبياا ،وهو ساار من أساارار الروح ونشااراقة من نشااراقات النفس .واولهام هو العين الثالثة التي يرأ بها
اونساااان شااايدا ربما ال يراه اآلخرون؛ فهو نوع من الحدد واالساااتبصاااار والبصااايرة العميقة ،فضااالا عن كونه نوعا من
القرااة ال،فية والوعي ال،ارج لإلنسااااان الذل ربما يكون ومضااااة عابرة عند بعض الناد ،والتي ربما تحصاااال ونسااااان
عادل نلى أن مكونات اولهام متدرجة من خالل القوة على اسااااااتحضااااااار المالحظة والتعليل والتعلم والقدرة على توجيه
تدافع األحاساااايس واألفكار واالسااااتغالل األمثل للتحفيز أل قدرات تسااااعى للمقاربة والتقدير والتنبؤ ،ومن ثم بناا الرنبة
واورادة والتصااااور .وأوضااااا (بوحجي2015 ،د بأن اولهام عملية تراكمية ،ن تبني على أساااااد التوجهات الواضااااحة
والمهمة ،التي ال يؤثر عليها روتين والقناعة المستمرة والمتجددة واالستمرار في او صرار لصناعة االفضل مهما كانت
الظرو  ،ويؤدل هذا التراكم على صناعة البيدة المناسبة.
االسؤؤتشؤؤارة ( :)Counselingتعد االسااتلااارة من أبرز مظاهر التّعاون بين البلاار ،وهي عمليّة اسااتلااارة اآلخرين في
األمور الم،تلفة؛ ساااااواا العامّة أم ال،اصاااااة ،بحكم أنّهم يمتلكون خبرة في مجال االساااااتلاااااارة أكثر من باقي الناد ممّا
سيعطي خبرة جيّدة عن هذا المو ضوع؛ بحيث ت ساعد هذه ال،برة في اتّ،ا القرار المنا سب والصحيا .تعني اال ست لارة
عمليّة أخذ اآلراا من الم،تصااّين أو من ول ال،برة الحياتيّة؛ ممّا سااايؤدّل نلى الوصاااول نلى القرار الصاااائب وبأفضااال
صااورة .وننّ اسااتلااارة اآلخرين في األمور الم،تلفة أمر حثّت عليه كافّة الحركات اوصااالحيّة والدّيانات ألهميّتها ،وهي
أمر مارسااااه المصاااالحون وبدرجة كبيرة جدا؛ كونهم يمثّلون القدوة لم،تلل أصاااانا الناد ،ولهذا الساااابب فإنّ اونسااااان
يتوجّب عليه أن يكون دائم االستلارة لغيره من الناد وخاصّة من ول العقول الراجحة( .مروان 2018د.
التحالفات ( :(Alliancesوعر (Samson, & Daft. 2018د التحالفات أنها اتحاد بين حزبين أو أكثر ،تكون عادة
ات أفكار متقاربة ،من أجل خوض أمور متلابهة ،ويكون لكل طر بالتحالل سياساته ال،اصة ،ولكن ي،تار مؤقتا أن
يضااااع ال،الفات جانبا لمصاااالحة األهدا الملااااتركة .وعرفت (عبدالعال2016،د أن التحالفات قد تكون أداة قوية يمكن
لألفراد والمنظمات من خاللها تحقيق التغيير.
المهارات الناعمة )(Soft Skills
اختلل الباحثون في تعريل المهارات الناعمة وبيان أبعادها .فقد عرفها (الدوسااااااارل 2016د أنها المهارات
والقدرات التي يمتلكها الفرد ،وتساااهم في تطوير ونجاح المؤسااسااة التي ينتمي لها ،خاصااة المؤسااسااات التي تتعامل مع
الجمهور وجها لوجه .وتتعلق هذه المهارات بالتعامل الف عّال ،وتكوين العالقات مع اآلخرين .وقد عرفها (مالح 2017د
أنها مهارات قابلة للتغيير والتعديل وفقا ألل سااااااابب خارجي أو داخلي قد يحدث ويؤثر عليها .فهي مهارات تتغير ،ومن
الصعب تحديدها بلكل ثابت ،نظرا لمرونتها ،ولغايات هذه الدراسة فقد تم تحديد األبعاد االتية للمهارات الناعمة:
مهارة االتصؤؤؤال والتواصؤؤؤل :عر (Nixon,et,.2013د أن التواصااال هو العملية التي يتم من خاللها تبادل المعلومات
بين األفراد ،أو تمرير المعلومات أو األفكار من شااااا،ص نلى آخر أو من طر نلى آخر .وأكد (Malone, 2008د أن
عملية التواصاال هي عبارة عن تفاعل ات معنى بين البلاار ،وأنها العملية التي يتم من خاللها ندراك المعاني ،وتوصاالها
نلى التفاهم ونلى تبادل للحقائق أو األفكار أو اآلراا أو العواطل من قبل شااا،صاااين أو أكثر والتواصااال بذلك عبارة عن
عالقة تقام في األساد من أجل ننلاا ارتباث ،سواا بين األش،اص أم األشياا .ويمكننا القول نن التواصل هو وسيلة يتم
است،دامها بغرض نقل المعلومات وتبادلها بين جهتي اتصال أو أكثر .وبين (أبوشي،ة2010 ،د أن هناك أنواعا لالتصال
بناا على عدد األش،اص الذل يلتركون فيه وتبعا لذلك فإن هناك خمسة أنواع من االتصال :االتصال الذاتي ،واالتصال
اللااا،صاااي ،واالتصاااال الجسااامي ،واالتصاااال الجماهيرل ،واالتصاااال بين الثقافات .وممكن أن يكون هذا التواصااال عن
طريق الحديث وتبادل األلفاظ ،أو بطريقة نير لفظية عن طريق اساااااات،دام البريد اولكتروني ،الصااااااحل والمجالت ،أو
حتى األجهزة المرئية والسااامعية ،مثل الراديو والتلفاز .فهو وسااايلة أسااااساااية لتطبيق عملية االتصاااال ،ساااواا من خالل
الكتابة ،أو عن طريق است،دام وسائل التواصل المتعددة.
العمل بروح الفريق :عر (الدوساارل2016 ،د العمل بروح الفريق أنه القدرة على ندارة وتمثيل المجموعة في العمل،
والقدرة على تنفيذ األدوار بفعالية ،وتتمثل في القدرة على بناا فريق عمل و التعاون مع فريق العمل واالتباع الواعي
للتعليمات والقواعد .وعر (Heathfield, 2019د فريق العمل أنه مجموعة صاااااااغيرة من األشااااااا،اص لهم مهارات
متكاملة ،وأنهم ملتزمون بتحقيق عرض ملااااترك ،مجموعة من أهدا األداا وأساااالوب معين يلزمون أنفسااااهم القيام به.
وفي ضااااااوا هذه التعاريل تعر الباحثان العمل بروح الفريق هو القدرة على التنساااااايق والتنانم بين اعضاااااااا الفريق
ونجاز المطلوب بكفااة وفاعلية وبيد واحدة.
اتخاذ القرار :بين (السااااااكارنة2009 ،د أنها عملية طرح بدائل أو حلول محتملة ومناقلااااااتها لحل ملااااااكلة ،وأضااااااا
(Murray & McClure 2000د بأنها العملية التي تتعلق بالحصااااول على المعلومات ،والساااايطرة عليها ،واساااات،دامها
لتحقيق هد المنظمة .ومن هنا تسااااتطيع الباحثان أن تقول نن عملية ات،ا القرار هيه عملية اختيار القرار األنسااااب من
بين البدائل المطروحة متماشيا مع أهدا المنظمة.
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إدارة التغيير :عر (دودين2014 ،د ندارة التغيير أنها هي اودارة التدبيرية التي تعني بعملية االنتقال من حالة معينة
(الوضع الراهـاان والذل يلكل الملكلةد نلى وضع جديد (الوضع المرنوب االنتقال نليه والذل يعد بمثابة الحلد ،ويمكن
أن تع ّر ندارة التغيير ،وأكد (مؤتمن2004 ،د أن ندارة التغيير هي قيادة الجهد الم،طط والمنظم للوصاااااول نلى تحقيق
األهدا المنلودة لتغيير من خالل التوظيل العلمي السليم للموارد البلرية واومكانات المادية والفنية المتاحة للمؤسسة
التعليمية.
العمل تحت الضغط :يحدث ضغط العمل نتيجة لوجود متطلبات للوظيفة أو العمل عندما تكوم نير متوافقة قدرات العامل
العقلية والفيساااااايولوجية والجساااااامية؛ مما تجعله نير متوازن في أداا مهامه ) .(Greiner and Krause,2005ويرأ
(األحمدل2001 ،د بأن الضااغوث هي المثيرات الضااارة في البيدة المحيطة وقد تكون مادية أو اجتماعيه أو نفسااية ممكن
أن تكون دائمة أو مؤقتة.
الدراسات السابقة باللغة العربية:
دراسااااااااة أبو زيد )" (2010أثر القوة التنظيمية على اإلبداع الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية
"هدفت هذه الدراسااااااة للتعر نلى أثر أبعاد القوة التنظيمية " القوة الرساااااامية ،وقوة المكافأة ،وقوة ال،برة" على اوبداع
الوظيفي بأبعاده " توليد افكار جديدة  ،وتنفييذ التغير  ،وحل الملااكالت " في البنوك التجارية األردنية .وقد تكون مجتمع
الدراسااااة عينة من المديرين في البنوك التجارية األردنية مقسااااما نلى المديرين في المسااااتويات اودارية الثالث ( العليا ،
والوسااااااطى  ،والدنيا د وعددهم  560مديرا .وتوصاااااالت الدراسااااااة نلى أبرز النتائج ،وهي أن هناك أثرا للقوة التنظيمية
بأبعادها على اوبداع الوظيفي ،وأوصاااات الدراسااااة باهتمام اكبر من قبل المديرين بقوة ال،برة ،وانعكاسااااها على تدريب
العاملين في حل الملاااااااكالت التي تواجههم في البنوك التجارية األردنية .وقد أفادت دراساااااااة أبوزيد (2010د في بناا
أنمو ج الدراسااة الحالية فيما يتعلق بالمتغير المسااتقل القوة التنظيمية (الرساامية " اللاارعية"  ،والمكافأة  ،وقوة ال،برة د،
واختلفت عنها بأبعاد المتغير المستقل "العقاب  ،والمرجعية.
دراسااااة حجاج (2014د "دور المهارات الناعمة في اقتناص الوظائف اإلدارية" هدفت هذه الدارسااااة للتعر
نلى المهارات الناعمة بأبعادها" التلبيك ،والتفكير الناقد ،وتقديم الذات ،واالحترا  ،وندارة االزمات ،والتفاوض ،وندارة
الغضااااااب " ،وأثرها على اقتناص الوظائل اودارية في قطاع نزة ،وتكون مجتمع الدراسااااااة من العاملين في الوظائل
اودارية في كال القطاعين الحكومي وال،اص ،وبلغ حجم العينة  .150ومن أبرز النتائج التي توصااااااالت نليها الدراساااااااة
وجود عالقة بين المهارات الناعمة بأبعادها في عملية اقتناص الوظيفة اودارية .واوصااااااات الدراساااااااة نلى تعزيز أهمية
المهارات الناعمة للباحثين عن عمل وخصاااااااوصاااااااا في مجال الوظائل اودارية من خالل تطوير خبراتهم ،واكتسااااااااب
مهارات جديدة والتعزيز من قدراتهم ،وأفادت دراساااااااة حجاج  2014في بناا أنمو ج الدراساااااااة الحالية من خالل أبعاد
المهارات الناعمة "التلبيك (االتصال والتواصلد .وقد اختلفت عنها العمل بروح الفريق ،وات،ا القرار ،وندارة التغيير،
والعمل تحت الضغط".
دراساااة فاطنة " 2016مصؤؤؤادر القوة التنظيمية كما يدركها القادة اإلداريين دراسؤؤؤة ميدانية بمؤسؤؤؤسؤؤؤة ناحية
الشؤون االجتماعية في سوناطراك "هدفت هذه الدراسة نلى تحديد مصادر القوة التنظيمية الرسمية "اللرعية" ،وال،برة
 ،والمكافأة ،والمرجعية "اللاااا،صااااية" ،والعقاب  ،وقوة المعلومات  ،واودراك " للقادة اوداريين من أجل تحقيق أهدا
المنظمات بفاعلية .وتكون مجتمع الدراساااة من جميع اللاااركات العاملة في قطاع صاااناعة األلبساااة الجاهزة في مؤساااساااة
اللااؤون االجتماعية سااوناطرك مكونة من جميع مديرل االقسااام ،فبلغ عددهم  40مديرا .ومن أهم النتائج التي توصاالت
نليها الدراساااااة وجود مصاااااادر للقوة التنظيمية حساااااب ندراك القادة اوداريين وجاات بالترتيب " قوة المعلومات  ،وقوة
ال،برة  ،وقوة القانون  ،وقوة المكافأة  ،والمرجعية  ،وقوة العقاب " .وضرورة العمل على تغيير معنى القوة السلبي نلى
المعنى اويجابي بمحاولة توحيد الجهود من أجل ترساااااااي مفهوم القوة .وأوصااااااات الدراساااااااة نلى عدم االكتفاا " بقوة
المعلومات والمرجعية " عند ات،ا القرارات فقط الختيار أنسب الحلول واالستعانة بأساليب كمية جديدة التي تمكنهم من
ات،ا القرارات الصااااائبة .وقد أفادت دراسااااة فاطنة  2016في بناا أنمو ج الدراسااااة الحالية من خالل أبعاد قوة القيادة،
واختلفت عنها بمنهج الدراسة.
دراساااااااة حنون ) " (2017دورة القوة التنظيمية في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى االفراد العاملين “هدفت هذه
الدراساااااااة نلى قياد أثر القوة التنظيمية " اللااااااارعية  ،والمعلومات  ،وال،برة  ،واالرتباث  ،والمرجعية " على تعزيز
االلتزام التنظيمي لدأ األفراد العاملين وتكون مجتمع الدراسااة اساااتذة الكلية  20اسااتا ا في كلية اودارة واالقتصاااد قساام
االقتصاااد والمالية والمحاساابة .ومن أهم النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة اساات،دام القوة التنظيمية ،واالعتماد على قوة
ال،برة والتي تتطلب من المديرين التأثير على الموظفين ،وبناا عالقات قوية معهم كما أنه يوجد قوة تنظيمية تتمثل بقوة
المكافآت يتم منحها للموظفين المميزين .وأوصاااات الدراسااااة نلى خلق أبعاد جديد للقوة قد تعزز من دور القائد في تحقيق
74

الهد المطلوب ،ويكون له تأثير على التابعين .وقد أفادت دراساااااااة حنون 2017في بناا أنمو ج الدراساااااااة الحالية من
خالل أبعاد القوة "اللرعية ،والمرجعية ،وال،برة " ،واختلفت عنها بمجتمع الدراسة.
دراسااااة عمران " 2017أثر مصؤؤؤؤادر القوة التنظيمية على ضؤؤؤؤغوط العمل" هدفت هذه الدراسااااة نلى قياد أثر
مصااااادر القوة التنظيمية " اللاااارعية ،والمكافأة ،والعقاب ،وال،برة ،والمرجعية" على ضااااغوث العمل بأبعاده " صااااراع
الدور ،ونموض الدور ،وعبا العمل الزائد ،وعبا العمل الناقص " في المؤساااساااات المصااارفية العامة بساااوريا ،وقد
تكون مجتمع الدراسة من  150نداريا في مصر التسليل اللعبي .ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة نليها بوجود
عالقة معنوية عكسااية بين القوة التنظيمية وضااغوث العمل من وجهة نظر العاملين .وأوصاات الدراسااة بضاارورة وضااع
خطة ندارية متكاملة فيما يتعلق بمصاااادر القوة ،وضااارورة التركيز على قوة المكافأة لتحفيز العاملين .وقد أفادت دراساااة
عمران  2017في بناا أنمو ج الدراساااة الحالية من خالل أبعاد المتغير المساااتقل القوة " اللااارعية ،والمكافأة ،والعقاب،
وال،برة ،والمرجعية" ،واختلفت عنها بمنهج الدراسة.
دراساااااة قويدر " 2017دور المهارات الناعمة في تحسؤؤؤؤؤين أداء العاملين في الوزارات الفلسؤؤؤؤؤطينية" .هدفت
الدراسااااة نلى قياد أثر المهارات الناعمة (االتصااااال والتواصاااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااغط ،وات،ا
القرار ،وندارة األزمات ،والت،طيطد،على تحسااااين أداا العاملين في الوزارات الفلسااااطينية .وتكون مجتمع الدراسااااة من
العاملين في الوظائل او شرافية في الوزارات الفلسطينية وعددهم ،2624وبلغ حجم العينة  340مديرا .ومن أهم النتائج
التي توصاالت نليها الدراسااة وجود عالقة بين المهارات الناعمة وتحسااين أداا العاملين ،وأوصاات الدراسااة نلى ضاارورة
تأهيل الموظفين العاملين في الوزرات الفلسطينية على المهارات الناعمة بما يحقق أعلى مستوأ لجودة ال،دمات واألداا
مع ضااااااارورة نعطاا المهارات الناعمة اولوية في تعزيزها وتنميتها .وأفادت دراساااااااة قويدر 2017في رسااااااام أنمو ج
الدراسااااة الحالية من خالل المتغير التابع بأبعاده " االتصااااال والتواصاااال ،اولعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااغط،
وات،ا القرار" ،واختلفت عنه بإدارة التغيير.
دراسااااااة الطائي " 2018العالقة بين ممارسؤؤؤؤؤؤات القوة وسؤؤؤؤؤؤلوكيات القيادة األخالقية بحث ميداني في جامعة
بغداد" .هدفت الدراسااااة نلى معرفة عالقة ممارسااااة القوة "اللاااارعية ،والمكافأة ،والقساااارية ،وال،برة ،والمرجعية" على
سااالوكيات القيادة األخالقية بأبعادها " احترام اآلخرين ،وخدمة اآلخرين ،والعدالة مع اآلخرين ،والصااادق مع اآلخرين "
في جامعة بغداد ،ودورها في تحقيق أهدا المنظمة .تكون مجتمع الدراساااااااة من  271عينة مؤلفة من أعضااااااااا هيدة
التدريس والموظفين في جامعة بغداد .ومن أهم النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة أن ممارسااات القوة وساالوكيات القيادة
األخالقية يكون لها دور في التأثير على التابعين بطريقة سااااالبية أو نيجابية ،و أن القوة اللااااارعية تمثل الرابط القول في
التأثير على التابعين واالستجابة لقوة المن صب بطريقة تجعل األتباع أنهم مكسورين الجنا أمام أل عاصفة تهب من قبل
صاااحب المنصااب .وأوصاات الدراسااة بضاارورة كلاال القوة اللاارعية وممارساااتها على التابعين ودرجة تأثيرها عليهم،
وهذا يكون من خالل التقارير اليومية المباشااااااارة من قبل العمداا ،ومدأ ارتباطهم بقوة المنصاااااااب وتأثيره بحيث يكون
األداا مرتبط بالمنصااااب حتى ونن كان ضااااعيفا .وقد أفادت دراسااااة الطائي  2018في بناا أنمو ج الدراسااااة الحالية من
خالل المتغير المستقل القوة بأبعادها .واختلفت عنها بمجتمع الدراسة.
دراسااااااة مومني " 2018أثر أبعاد القوة التنظيمية على االلتزام التنظيمي دراسؤؤؤؤؤؤة حالة جامعة طاهري محمد
بشؤؤؤؤؤؤؤار" .هدفت الدراساااااااة نلى قياد أثر القوة التنظيمية بأبعادها " القوة اللااااااارعية ،وقوة المكافأة ،وقوة ال،برة ،وقوة
االعجاب ،وقوة اوكراه" على االلتزام التنظيمي في جامعة طاهرل محمد بلاااار .وتكون مجتمع الدراساااة من  30موظفا
في جامعة طاهرل محمد بلار في الجزائر .ومن أهم النتائج التي توصلت نليها الدراسة أن است،دام القوة التنظيمية لدفع
وتلاااجيع االفراد لاللتزام .وأوصااات الدراساااة على زيادة االهتمام بقوة المكافأة ،وتقديمها لألفراد للتلاااجيع ،وبثق برامج
تدريبية لتحسااااااين العالقات بين القادة والتابعين ،وحث االفراد على االلتزام لدفع اسااااااتمرارية المنظمة .وأفادت دراسااااااة
مومني  2018في بناا أنمو ج الدراسة الحالية من خالل أبعاد المتغير المستقل القوة .وقد اختلفت عنها بمنهج الدراسة.
الدراسات باللغة اإلنجليزية:
“ Quinley (2013 ) “How Soft Skills Complement Tech Fluency
هدفت الدراساااااااة نلى توضااااااايا أثر المهارات الناعمة في الوصاااااااول نلى النجاح الوظيفي من خالل المهارات
التكنولوجية والتقنية التي يجب ان يمتلكها المهنيين في مجال التكنولوجيا .ومن أبرز النتائج التي توصااالت نليها الدراساااة
أن هناك مهارات ناعمة ينبغي ان يمتلكها المهنيين والعاملين في مجال التكنولوجيا ،وتلااااااامل :مهارة التعامل مع الناد،
وندارة الوقت ،واالهتمام بالتفا صيل د .وأو صت الدرا سة ب ضرورة تعزيز هذه المهارات خالل سنوات الدرا سة ودعمها
من خالل التطبيق الفعلي .وأفادت دراسااااة  Quinley 2013في بناا أنمو ج الدراسااااة الحالية من خالل أبعاد المهارات
الناعمة " مهارة التعامل مع الناد " .وقد اختلفت عنها "العمل بروح الفريق ،وات،ا القرار ،وندارة التغيير ،والعمل
تحت الضغط".
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Robles (2012) “Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s
“ Workplace
هدفت هذه الدراسة للتعر نلى أهم المهارات " الناعمة " أو الصفات الل،صية التي بجب أن يمتلكها المديرون
التنفيذون في ميدان العمل ،وتكون مجتمع الدراسااااااااة من  49مديرا في معهد تدريب لألعمال ،ومن أهم النتائج التي
توصاااااالت نليها أن أفضاااااال  10مهارات ناعمة على أنها األكثر أهمية من قبل مديرل األعمال( :النزاهة ،والتواصاااااال،
والمجاااملااة ،والمساااااااؤوليااة ،والمهااارات االجتماااعيااة ،والمواقل اويجااابيااة ،واالحترا  ،والمرونااة ،والعماال الجماااعي،
وأخالقيات العملد .نضافة نلى أن المؤهالت الوظيفية التقليدية هي القدرات الفنية والمعرفية التي يمتلكها المرا ،في حين
أن المهارات اللينة " الناعمة " هي تلك الصفات الل،صية نير الملموسة ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز المهارات
الناعمة من خالل عمليات التدريب والتطوير ل،لق قيادات ندارية فعالة .وأفادت دراسااااة  Robles2012في بناا أنمو ج
الدراساااة الحالية من خالل أبعاد المهارات الناعمة "العمل الجماعي " .وقد اختلفت عنها " االتصاااال والتواصااال ،وات،ا
القرار ،وندارة التغيير ،والعمل تحت الضغط".
Lazarus ( 2013) “The importance of soft skills for job success”.
هدفت هذه الدرا سة نلى معرفة أهمية المهارات الناعمة وأثرها على النجاح في العمل بالن سبة لألطباا والعاملين
في مجال الرعاية ال صحية .ومن أهم النتائج التي تو صلت نليها الدرا سة أن المهارات ال صلبة المتوفرة لديهم لي ست دليل
لنجاح في العمل ،واسااااتبدال الحد األدنى من المعايير بالقبول بالحد األعلى من المهارات الناعمة ،ووضااااع بند المهارات
الناعمة و أولوية عالية في المتطلبات األساااسااية للوظائل .وأوصاات الدراسااة بضاارورة االعتماد على المهارات الناعمة
التالية (القيادة ،واالتصاااال والتواصااال ،وحسااان المظهر ،واالحترا د كمتطلب اسااااساااي في التوظيل .وأفادت دراساااة
 lazures2013في بناا أنمو ج الدراسة الحالية من خالل أبعاد المهارات الناعمة "االتصال والتواصل " .اختلفت عنها
" العمل بروح الفريق ،وات،ا القرار ،وندارة التغيير ،والعمل تحت الضغط ".
"Ramezai et al., (2013)"Managers Power Bases, Employees 'job stress and intent to stay
هدفت الدراسااااة نلى اختبار العالقة بين مصااااادر القوة ( اللاااارعية ،والمرجعية ،وال،برة ،والمكافأة ،واوكراهد
وضاااااغوث العمل وبقاا العاملين في االتحادات الرياضاااااية اويرانية .وتكون مجتمع الدراساااااة من العاملين في االتحادات
الرياضااية اويرانية بمن فيهم ال،براا والقادة ومساااعدل القادة ،وتضاامنت العينة  788موظفا ،وخلصاات الدراسااة نلى أن
مصااادر القوة للقادة هي :اللاارعية ،والمرجعية ،وال،برة ،والمكافأة ،واوكراه على التوالي .وأثبتت الدراسااة أيضااا وجود
عالقة معنوية عكسية بين ضغط العمل وم صادر القوة وكذلك أي ضا عالقة معنوية نيجابية بين م صادر القوة و البقاا في
العمل .وقد كانت قوة المرجعية األكثر تأثيرا من بين أبعاد مصااااااادر القوة .وأفادت دراسااااااة  Ramezai 2013برساااااام
أنمو ج الدراسة الحالية من خالل المتغير المستقل القوة بأبعاده .واختلفت عنها بمنهج الدراسة
Fatien & Nizet (2019) Re-embedding leadership development: Exploring power dynamics
”to understand the insensitivity of coaching programs to organizational contexts
هدفت الدراسااة نلى معرفة أثر برامج التدريب على تنمية المهارات القيادية واسااتكلااا ديناميات القوة في شااركة متعددة
الجنساايات .وتكون مجتمع الدراسااة من  41قائدا .ومن أبرز النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة أن نسااتراتيجيات نضاافاا اللاارعية
على برامج تدريب القادة ضرورية .وأوصت الدراسة نعادة تطوير برامج وممارسات برامج تنمية المهارات القيادية في المنظمات
ليتم اسااااات،دامها بالطريقة الصاااااحيحة وصاااااوال لتحقيق أهدا المنظمة .وقد أفادت دراساااااة ) ،Fatien & Nizet (2019في بناا
أنمو ج الدراسة الحالية من حيث أبعاد المتغير المستقل القوة (اللرعيةد ،واختلفت عنها (المرجعية ،وال،برة ،والمكافأة ،والعقابد.

منهجية الدراسة:
قام الباحثان في هذه الدراساااااة باسااااات،دام المنهج الوصااااافي التحليلي من أجل الحصاااااول على البيانات الالزمة لذلك
لغرض تحليل البيانات وتصااانيفها لوصااال عينة الدراساااة ،وعرضاااها بلاااكل جداول وأشاااكال ،لقد تم تصاااميم اساااتبانة لجمع
البيانات ،التي تم تحليلها باساات،دام برنامج (SPSSد ،ومن ثم عرض نتائج الدراسااة وتوصااياتها ،وتم اساات،دام االسااتبانة كأداة
لجمع البيانات المتعلقة في متغيرات الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من مجمع الحسين لألعمال وعدد شركاته  220عينة الدراسة ،وتكونت وحدة المعاينة من
مديرل الدوائر ورؤساا األقسام في المراكز الرئيسة لتلك اللركات وعددهم (142د .ووزعت االستبانة عليهم جميعا.
وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة و لك على النحو اآلتي:
الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
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تم تحكيم االساااتبانة من خالل عرضاااها على مجموعة من المحكمين من أسااااتذة الجامعات األردنية ،وكذلك من
ول ال،برة واالختصاص وقد أخذ بآرائهم في صيانة النس،ة النهائية لالستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساااااق الداخلي لألداة بحساااااب معامل كرونباخ ألفا (Cronbhach’s Alphaد الذل كان أعلى
من (%60د .ويعد مقبوال في مثل هذه الدراسات.
الجدول (  :)1معامل الثبات لمتغيرات الدِّراسة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت
1
2
3
4
5
ت
1
2
3
4
ت
1
2
3
4
5

المتغيرات
المتغير المستقل األول :القوة
اللرعية
المكافآت
ال،برة
المرجعية
العقاب
المتغير المستقل الثاني :تكتيكات النفو
اوقناع
اولهام
االستلارة
التحالفات
المتغير التابع :المهارات الناعمة
االتصال والتواصل
العمل بروح الفريق
العمل تحت الضغط
ندارة التغيير
ات،ا القرار
معامل الثبات العام

كرونباخ ألفا
563.0
0.881
0.800
0.892
0.620
0.707
0.653
0.831
0.844
0.822
0.623
0.715
0.918
0.715
0.758

اختبار الفرضيات:
كلاارث الختبار الفرضاايات ال بد من اختبار معامل تضاا،م التباين) (VIFوالتباين المسااموح به ألبعاد المتغيرين
المستقلين (القوة وتكتيكات النفو د واختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع وأبعاده على النحو اآلتي:
اختبار معامل تضخم التباين ) (VIFوالتباين المسموح به ألبعاد المتغيرين المستقلين (القوة وتكتيكات النفوذ)
لضاامان مالئمة البيانات للفرضاايات قبل تحليل االنحدار واختبار فرضاايات الدراسااة ،ن تم نجراا اختبار معامل
تضااااااا،م التباين(Variance Inflation Factor-VIFد واختبار التباين المساااااااموح به (Toleranceد لكل متغير من
المتغيرات المستقلة .للتحقق من افتراض عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المستقلة (Multi-Collinearityد.
ويبين الجدول (2د معامل التضااا،م والتباين المساااموح به .وفقاَ لقاعدة القرار التي تلاااير نلى أنه ن ا كان معامل
تضااااااا،م التباين(VIFد للمتغير يتجاوز(10د ،وكانت قيمة التباين المساااااااموح به أقل من(0.05د؛ أل أن هذا المتغير له
ارتباث عال مع متغيرات مستقلة أخرأ ،وبالتالي سيؤدل نلى حدوث ملكلة في تحليل األنحدار.
الجدول رقم ( :)2اختبار معامل تضخم التباين) (VIFوالتباين المسموح به ألبعاد المتغير المستقل االول القوة
المتغيرات
القوة اللرعية
قوة المكافأت
قوة ال،برة
قوة المرجعية
قوة العقاب

معامل تقييم التباين ()VIF
1.645
2.145
1.628
1.690
1.565

التباين المسموح به Tolerance
.6080
.4660
.6140
.5920
.6390

يتضاااااااا من الجدول رقم (2د أن قيمة (VIFد للمتغيرات المساااااااتقلة كانت أقل من(10د وقيمها بين (1.565 -
2.145د .وكذلك يتضاااا أن قيمة التباين المساااموح (Toleranceد للمتغيرات المساااتقلة كانت أكبر من (0.05د وقيمها
(0.639 - 0.466د .لذلك وبناا على هذه النتائج يمكن القول ننه ال توجد ملااااااكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباث عال بين
المتغيرات المستقلة.
الجدول رقم( :)3اختبار معامل تضخم التباين( )VIFوالتباين المسموح به ألبعاد المتغير المستقل الثاني تكتيكات النفوذ
77

معامل تقييم التباين()VIF
.6170
.6470
.6140
.7110

المتغيرات
اوقناع
اولهام
االستلارة
التحالل

التباين المسموح به Tolerance
1.621
1.547
1.629
1.407

يتضااا من الجدول رقم ( (3أن قيمة(VIFد للمتغيرات المسااتقلة كانت أقل من(10د وقيمتهما(0.614-0.711د.
وكذلك يتضااا أن قيمة التباين المسااموح (Toleranceد للمتغيرات المسااتقلة كانت أكبر من (0.05د وقيمتهما (-1.407
1.629د .لذلك وبناا على هذه النتائج يمكن القول ننه ال توجد ملاااااااكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباث عال بين المتغيرات
المستقلة.
اختبار التوزيع الطبيعي:
تم اساات،دام اختبار ) One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test(K.Sالختبار التوزيع الطبيعي للمتغير
التابع (المهارات الناعمة) وأبعاده (االتصاااال والتواصااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااغط ،وندارة التغيير،
وات،ا القرارد ،ويتضا لك في الجدول رقم (4د.
الجدول رقم( )4اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع وأبعاده
K.S
.1610
.1710
.1620
.1210
.1500
.0930

المتغيرات التابعة
المتغير التابع الكلي
االتصال والتواصل
العمل بروح الفريق
العمل تحت الضغط
ندارة التغيير
ات،ا القرار

Sig.
.0900
.0800
.0810
.0640
.0830
.0710

يتضاااااااا من الجدول رقم (4د أن المتغير التابع الكلي (المهارات الناعمةد والمتغيرات التابعة األخرأ(االتصااااااااال
والتواصااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد تتبع التوزيع الطبيعي؛ ألن معنوية
(Sigد األختبار)K.Sد أكبر من (0.05د .لذلك فإن المتغيرات التابعة في الدراسة ات صالحية عالية وموزعة توزيعا طبيعيا.
الفرضية الرئيسة
ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة ) (α=0.05للقوة بأبعادها (اللاارعية ،والعقاب ،والمكافآت،
والمرجعية ،وال،برةد وتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واال ست لارة ،والتحاللد على المهارات الناعمة بأبعاده
(االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شركات تكنولوجيا
المعلومات في األردن.
والختبار هذه الفرضاااااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصااااار القوة مجتمعة
على المهارات الناعمة و لك عند مستوأ داللة ) (α=0.05والنتيجة على النحو آلتي:
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
الجـــدول رقم ( :)5ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضية الرئيسة
النموذج
1

R
0.605

R2
0.366

Adjusted R Square
0.357

Std. Error of the Estimate
0.451

يظهر من الجدول رقم (5د أن معامل االرتباث المتعدد بين المتغيرين المستقلين (القوة وتكتيكات النفو د بأبعادها
مجتم عة والمتغير ال تابع (الم هارات ال ناع مةد بأب عاده مجتم عة بلغ (%60.5د ،وبلغ م عامل التحديد (R2د (%36.6د.
وتلااااير تلك النتائج نلى أن المتغيرين المسااااتقلين (القوة وتكتيكات النفو د فساااارا (%36.6د في نساااابة التباين في المتغير
التابع(المهارات الناعمةد.
الجدول رقم(  :)6تحليل تباين االنحدار للفرضية الرئيسية ANOVA
النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
16.923
29.311
46.234

d.f
2
014
214

Mean Square
8.462
.2040
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F
41.572

Sig.
.0000

يتضاااااا من نتائج جدول رقم (6د رفض الفرضاااااية الصااااافرية (Hoد التي تنص على أنه ال يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للقوة بأبعادها (اللرعية ،والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برةد وتكتيكات
النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالساااااااتلااااااااارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااااااال
والتواصاااااااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااااااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شاااااااركات تكنولوجيا
المعلومات باألردن .ألن معنوية (Sig.د وقيمتها (0.000د وهي أصاااااغر من  .0.05وتقبل الفرضاااااية البديلة التي تنص
على أنه يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د للقوة بأبعادها (اللااااااارعية ،العقاب ،المكافآت،
المرجعية ،ال،برةد وتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة
بأبعادها (االت صال والتوا صل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت ال ضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شركات
تكنولوجيااا المعلومااات باااألردن .وعليااه يكون نمو ج االنحاادار مالئم لقياااد العالقااة واألثر بين المتغيرين المساااااااتقلين
والمتغير التابع.
الجدول( :)7نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الرئيسية
معامالت االنحدار
(Constantد
القوة
تكتيكات النفو

Standardized
Coefficients
Beta.

Unstandardized Coefficients
Std. Error
.3140
.0840
.0930

B
1.069
.1070
.6720

.0970
.5510

T

*Sig

3.407
1.265
7.207

.0010
.2080
.0000

* ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د
يبين الجاادول رقم (7د أن المتغير المساااااااتقاال الثاااني (تكتيكااات النفو د لااه تااأثير دال نحصاااااااااائيااا في المتغير
التابع(المهارات الناعمةد ،ن بلغت قيمة (Bد (0.672د ،فيما بلغت قيمة (Tد (7.207د ومستوأ الداللة (0.000د وهي
أقل من (0.05د.بينما ال يوجد أثر دال احصاااائيا لمتغير القوة ،وننما هو ظاهريا ،فبلغت قيمة مساااتوأ الداللة (.2080د،
وهي أكبر من مستوأ الداللة (0.05د
اختبار الفرضية الفرعية األولى
الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د للقوة بأبعادها (اللاااارعية،
والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برة د مجتمعة في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصاااااال والتواصااااال،
والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد مجتمعة في شركات تكنولوجيات المعلومات
في األردن.
ومن أجل التعر على مدأ احتماليــــــة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،تم است،دام االنحدار ال،طي البسيط.
الجـــدول رقم ( :)8ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية األولى
النموذج
1

R
.3710

Adjusted R Square
.1310

R2
.1370

Std. Error of the Estimate
.5240

يظهر من الجدول رقم (8د أن معامل االرتباث البسااااااايط بين المتغير المساااااااتقل االول(القوةد بأبعاده مجتمعة
والمتغير التابع(المهارات الناعمةد بأبعاده مجتمعة بلغ (%37.1د ،وبلغ معامل التحديد (R2) (%13.7د .وتلاااااااير تلك
النتائج نلى أن المتغير المستقل األول(القوةد فسر(%13.7%د في نسبة التباين في المتغير التابع(المهارات الناعمةد.
يبين الجدول رقم (9د تحليل تباين األنحدار للفرضاااية الفرعية االولى ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااايرية
الكلية لمتغيرات القوة بأبعادها (اللرعية ،والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برةد

الجدول رقم ( :)9تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ANOVA
النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
6.352
39.882
46.234

d.f
4
381
214

Mean
Square
6.352
.2750

F

Sig.

23.094

.0000

يتضااا من نتائج جدول رقم (9د رفض فرضااية النفي(Hoد التي تنص على أنه ال يوجد أثر و داللة نحصااائية
عند مسااااااتوأ الداللة (α=0.05د للقوة بأبعادها (اللاااااارعية ،والعقاب ،والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برةد في القيادة على
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المهارات الناعمة بأبعادها (االتصاااال والتواصااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا
القرارد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن .ألن معنوية(Sig.د Fوقيمتها (0.000د ،وهي أصغر من .0.05
لذلك يكون نمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة واألثر بين المتغير المستقل األول والمتغير التابع.
وعليه ،تقبل الفرضية البديلة على أنه يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للقوة بأبعادها
(اللاااااارعية ،العقاب ،المكافآت ،المرجعية ،ال،برةد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااااال والتواصاااااال،
والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شااااااركات تكنولوجيات المعلومات في
األردن.
كذلك يوضا الجدول رقم (10د نتيجة تحليل االنحدار للفرضية الفرعية األولى.
الجدول رقم ( :)10نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية األولى
معامالت االنحدار
(Constantد
القوة

Standardized
Coefficients
Beta.

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.3360
1.954
.0850
.4090

.3710

T

*Sig

5.821
4.806

.0000
.0000

* ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د
يبين الجدول رقم (10د أن المتغير المساااااااتقل األول(القوةد له تأثير دال نحصاااااااائيا في المتغير التابع(المهارات
الناعمةد ،ن بلغت قيمتها (B) (0.409د ،فيما بلغت قيمة (T) (4.806د ومساااااااتوأ الداللة (0.000د ،وهي أقل من
(0.05د.
وعليه تكون معادلة التنبؤ على اللكل اآلتي:
المهارات الناعمة =  0.409+1.954القوة
وتعني معادلة االنحدار أنه لزيادة بوحدة واحدة في المهارات الناعمة ال بد من زيادة مقدارها 0.409+1.954
القوة
الفرضية الفرعية الثانية
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د لتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام،
واالسااتلااارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااال والتواصاال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل
تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن
تم اختبار الفرضية على النحو اآلتي:
الجـــدول رقم ( :)11ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية
النموذج
1

R
.5990

R2
.3590

Adjusted R Square
.3550

Std. Error of the Estimate
.4520

يظهر من الجدول رقم (11د أن معامل االرتباث البساااايط بين المتغير المسااااتقل االول (تكتيكات النفو د بأبعادها
مجتم عة والمتغير ال تابع (الم هارات ال ناع مةد بأب عاده مجتم عة بلغ (%59.9د ،وبلغ م عا مل الت حد يد (R2) (%35.9د.
وتلااااير تلك النتائج نلى أن المتغير المسااااتقل الثاني (تكتيكات النفو د فساااار(%35.9د في نساااابة التباين في المتغير التابع
(المهارات الناعمةد.
يبين الجدول رقم (12د تحليل تباين االنحدار للفرضااية الفرعية الثانية ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفساايرية
الكلية لمتغيرات تكتيكات النفو بأبعادها (اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد.
الجدول رقم ( :)12تحليل تباين االنحدار للفرضية الثانيةANOVA
النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
16.598
29.636
46.234

Mean Square
16.598
.2040

d.f
3
391
214

F
81.208

Sig.
.0000

يتضا من نتائج جدول رقم (12د ،رفض فرضية النفي(Hoد التي تنص على انه ال يوجد أثر و داللة نحصائية
عند مسااااااتوأ الداللة (α=0.05د لتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالسااااااتلااااااارة ،والتحاللد في القيادة على
المهارات الناعمة بأبعادها (االتصاااال والتواصااال ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضاااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا
القرارد في شاااركات تكنولوجيات المعلومات في األردن؛ ن نن قيمة ) F(81.208وأن معنوية(Sig.د وقيمتها (0.000د،
وهي أصااااااغر من  .0.05لذلك يكون نمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة واألثر بين المتغير المسااااااتقل الثاني والمتغير
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التابع .وعليه تقبل الفر ضية البديلة على أنه يوجد أثر و داللة نح صائية عند م ستوأ الداللة (α=0.05د لتكتيكات النفو
بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالسااااتلااااارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصااااال والتواصاااال،
والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضااااااغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شااااااركات تكنولوجيات المعلومات في
األردن.
كذلك يوضا الجدول رقم (13د نتيجة تحليل االنحدار للفرضية الفرعية الثانية.
الجدول رقم ( :)13نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثانية
معامالت االنحدار
(Constantد
تكتيكات النفو

Standardized
Coefficients
Beta.

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.2520
1.307
.0810
.7310

.5990

T

*Sig

5.180
9.012

.0000
.0000

* ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د
يبين الجاادول رقم (13د أن المتغير المساااااااتقاال االول(تكتيكااات النفو د لااه تااأثير دال نحصاااااااااائيااا في المتغير
التابع(المهارات الناعمةد ،ن بلغت قيمتها (B) (0.731د ،فيما بلغت قيمة (T) (9.012د ومساااااااتوأ الداللة (0.000د،
وهي أقل من (0.05د.
وعليه تكون معادلة التنبؤ باالنحدار على النحو اآلتي:
تكون المهارات الناعمة =  .731+1.307تكتيكات النفو
وتعني معادلة االنحدار أنه لزيادة وحدة واحدة في المهارات الناعمة ال بد من زيادة مقدارها .731+1.307
تكتيكات النفو
النتائج والتوصيات
النتائج :خلصت الدراسة نلى أبرز النتائج األتية.
 .1يتَّضا من تحليل اختبار الفرضيات للفرضية الرئيسة ،أنه يوجد أثر للقوة بأبعادها (اللرعية ،والعقاب ،والمكافآت،
والمرجعية ،وال،برةد وتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد في القيادة على
المهارات الناعمة بأبعادها (االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير،
وات،ا القرارد في شركات تكنولوجيا المعلومات باألردن .وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ( حنون2017 ،د
من ناحية االلتزام بحرفية القوانين ،وتطبيقها بلكل كامل ،واست،دام قوة ال،برة لتأثير على الموظفين .واتفقت
مع دراسة (مومني2018 ،د من ناحية زيادة االهتمام بقوة المكافآت ،وتقديمها لألفراد األكفاا وتحسين العالقات
مع األفراد من طر القادة المديرين التي تتوقل على قوة خبرتهم .وأنها اتفقت مع دراسة (أبوزيد2010،د من
ناحية االعتماد التام في تطبيق القوانين من قبل المديرين واست،دام المديرين ل،براتهم في حل الملكالت التي
تواجه العاملين وتلجيع العاملين وبناا عالقات قوية مع توصية است،دام سياسة الباب المفتوح بلكل دائم لتوطيد
العالقات بين المديرين والعاملين .نضافة نلى أن المديرين يمنحون المكافآت على أساد األداا من أجل زيادة
فرص التطوير والنمو .واتفقت أيضا مع دراسة (عمران2017 ،د من ناحية أن يكتسب نمط القيادة وتكتيكات
القوة المست،دمة ات أهمية كبرأ في تحديد مصادر القوة الموجودة في المنظمة وترتيبها في األولوية .واتفقت
مع نتائج دراسة ).Diochon (2019
 .2يتَّضا من تحليل اختبار الفرضيات للفرضية الفرعية األولى ،أنه يوجد للقوة بأبعادها (اللرعية ،والعقاب،
والمكافآت ،والمرجعية ،وال،برة د في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصال والتواصل ،والعمل بروح
الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن.
واتفقت النتيجة مع دراسة ") .Ramezai et al., (2013واتفقت أيضا مع دراسة (عمران2017 ،د من ناحية
أن يكتسب نمط القيادة وتكتيكات القوة المست،دمة ات أهمية كبرأ في تحديد مصادر القوة الموجودة في المنظمة
وترتيبها في األولوية.
 .3يتَّضا من تحليل اختبار الفرضيات للفرضية الفرعية الثانية ،لتكتيكات النفو بأبعاده (اوقناع ،واولهام،
واالستلارة ،والتحاللد في القيادة على المهارات الناعمة بأبعادها (االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق،
والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في شركات تكنولوجيات المعلومات في األردن.
التوصيات:
وقد خلص الباحثان نلى مجموعة من التوصيات في ضوا نتائج الدراسة ،وهي:
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 .1تعزيز دور تكتيكات النفو بأبعادها (اوقناع ،واولهام ،واالستلارة ،والتحاللد في اللركات لما لها من أثر
واضا في المهارات الناعمة (االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق ،والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير،
وات،ا القرارد.
 .2تعزيز مصادر القوة للقادة لما لها من تأثير في المهارات الناعمة (االتصال والتواصل ،والعمل بروح الفريق،
والعمل تحت الضغط ،وندارة التغيير ،وات،ا القرارد في اللركات المبحوثة.
 .3تعزيز قدرة القائد على اقتراح حلول سريعة لمواجهة ملاكل العمل بتعزيز دور القوة اللرعية للمديرين القادة،
و لك من خالل تعزيز سلطة المدير الرسمية ودارة الصراعات بين العاملين وتفويض صالحيات للعاملين بما
يتناسب مع تحقيق أهدا اللركة.
 .4تعزيز سمات القادة المتميزة لتجعل العاملين ينجذبون حولهم ،و لك لكسب ثقتهم مع وجود كاريزما جذابة للقائد
تجعل العاملين أكثر تأثيرا في قادتهم.
 .5تعزيز دور القوة اللرعية للمديرين القادة ،و لك من خالل تعزيز السلطة الرسمية للمديرين ودارة الصراعات
بين العاملين وتفويض صالحيات للعاملين بما يتناسب مع تحقيق أهدا اللركة.
 .6ضرورة نجراا المزيد من البرامج التدريبية الكافية والمالئمة للعاملين لتطوير قدراتهم من أجل تقديم أفضل ما
لديهم من خالل تعزيز دور المديرين في توظيل خبراتهم في طرح برامج تدريبية تدعم العاملين ،وتقديم النصا
واورشاد بحكم ال،برات السابقة للعاملين
 .7مكافأة الموظفين بما يتناسب مع حجم األداا حتى تكسب المنظمات رضاهم؛ مما يعزز ثقتهم ووالئهم للمنظمة
من خالل :أن يتقاضى العاملون لمكافآت تتناسب مع حجم األداا ،وتعزيز دور فرق العمل من خالل منحهم
المكافآت على أساد الفرق.
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أثر القيم األنثوية /الذكورية في تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين
أ .د .غسان عيسى العمري
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2019/9/24 :

لينا أبو عودة
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/7/24 :
الملخص

هدفت الدراسااااااة نلى قياد أثر القيم األنثوية ة القيم الذكورية في تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين في شااااااركات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت ،وتمثل مجتمع الدراسااة جميع شااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت في مجمع
الح سين لألعمال وبلغ عددها (52د ،وتمثلت عينة الدرا سة بالم سا ال لامل لتلك ال لركات ،أما وحدة المعاينة فقد تكونت
من المديرين في اودارة العليا ،وبلغ عددهم (139د بين مدير ومساعد مدير ونائب مدير.
وقد توصاااالت الدراسااااة نلى مجموعة من النتائج ،أهمها :وجود مسااااتوأ مرتفع من القيم األنثوية لدأ المديرين
العاملين في شاااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت في مجمع الحساااين لألعمال ،وبالمقابل وجود مساااتوأ متوساااط
للقيم الذكورية ،وقد أظهرت النتائج وجود أثر مهم ودال نحصااااااااائيا للقيم األنثوية في تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين
العاملين في شااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت في مجمع الحسااين لألعمال وخاصااة بعد العالقات .ووجود أثر
للقيم الذكورية في النجاح الوظيفي للمديرين العاملين في شركات االت صاالت وتكنولوجيا المعلومات وخا صة قيم الفردية
والتحدل .وأوصاااات الدراسااااة بمجموعة من التوصاااايات؛ من أبرزها تعزيز القيم األنثوية والذكورية المؤثرة في النجاح
الوظيفي للمديرين ،ن نن هذا المفهوم اليزال حديثا في قطاع األعمال في سااااااوق العمل األردني والعربي ،ونجراا مزيد
من البحوث حول القيم الثقافية المدرجة في دراساااااة هوفساااااتيد ،وانعكاسااااااتها الم،تلفة على القطاعات في ساااااوق العمل
األردني والعربي.
الكلمات الفتاحية :القيم األنثوية ،والقيم الذكورية ،النجاح الوظيفي
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Impact of Feminine/ Masculine Values in Managers Career Success
Lina Abu-Odeh
Amman Arab University

Prof. Ghassan Issa Al-Omari
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Abstract
The study aimed to measuring Impact of Feminine/ Masculine Values In Managers
Career Success. The population represented by all ICT companies at Al Hussein Business
Park، while the sample consisted of (52) companies، the sample of the study consisted of a
survey of these companies. The sampling unit consisted of managers in the senior
management، and they numbered (139) among the director، assistant director and deputy
director.
The study concluded a number of results، the most important of which is the
presence of a high level of feminine values for managers working in ICT companies in Al
Hussein Business Complex and intermediate level of masculine values. The study also shows
a statistically significant impact of feminine values in achieving the career success for
managers working in ICT Companies at Al Hussein Business Park specially cooperation value.
And study also shows a statistically significant impact of masculine values in achieving the
career success for managers working in ICT Companies specially individualism and
challenges values The study recommended to reinforce feminine values and build up
environment to adopt and implement these values to reinforce the career success and
conduct Further studies on career success as this concept is still new in the business sector
in the Jordanian and Arab labor market، and to conduct more research on the cultural values
listed in Hofstede study and its impact on sectors in the Jordanian and Arab labor market
Hofstede study and its impact on all sectors in the Jordanian and Arab labor market.
Key words: Feminine values، Masculine values، Career success.

المقدمة
 خاصااة في،أصاابحت المنظمات في جميع أنحاا العالم أكثر تنوعا ومرونة ومعقدة في مواجهة المنافسااة العالمية
 التي تعود جذوره أصااااال نلى،صااااائص المميزة له،ظل ساااايادة مفهوم العولمة وظهور مفهوم ندارة األعمال الدولية وال
صااات وحللت،( حجر األسااااد بإجراا دراساااة شاااHofstede,G., 2011) القرن الماضاااي من الساااتينات عندما وضاااع
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مالما الفكر اودارل في المجتمعات العالمية اعتمادا على منظور ثقافي يقود نلى توجه ننسااااااني لجعل العمل أكثر أهمية
للعاملين (من خالل نعادة بناا المهام ،ومناخ واجواا العمل ،زفرق العمل المدارة اتيا ونيرهاد.
من هنا انبثق دور القيم الثقافية كأحد أهم ركائز ندارة األعمال وأمرا حاسما بالنسبة لكل من الموظفين وأصحاب
العمل في ندارة األعمال ؛ ن نن األفراد يضعون أهدافا مهنية تكون ات معنى ش،صي ،ويضعون نستراتيجيات لتحقيق
ننجازات نيجابية نفسية أو متعلقة بالعمل لتحقيق النجاح الوظيفي ،الذل اكتسب اهتماما كبيرا في العقود القليلة الماضية ؛
فيعدّ النجاح الوظيفي مصدر قلق ليس فقط لألفراد ولكن أيضا للمنظمات؛ ألن نجاح األفراد الل،صي يمكن أن يسهم في
نهاية المطا في نجاح المنظمة ،وهذا يلااادد على أهمية سااالوكيات اودارة الذاتية لألفراد ات الصااالة بالقيم الثقافية التي
يتم تبنيها في اودارة.
ومن هااذا المنطلق ،فااإن العااديااد من الباااحثين يتطلعون نلى التنبؤ بااالنجاااح الوظيفي للموظفين على المساااااااتوأ
الفردل ،فحددت العديد من الدراساااااااات االختالفات بين الجنساااااااين في المواقل والسااااااالوكيات المنبثقة من القيم األنثوية
والذكورية ،التي تعتبر مدخال من مداخل القيم الثقافية ،وتعبر عن نظام من السااااااالوكيات التي يتم تحقيقها داخل المنظمة،
وتعد عامال مهما يعزز النجاح الوظيفي وأحد العوامل ات األثر اويجابي فيه ،ولكن ال يزال يتعين اساااتكلاااا القيم في
هذا المجال لتصاااااانيفها ،وتسااااااهيل فهمها ،ومعرفة مواطن التلااااااابه واالختال فيما بينها ،التي يمكن أن يتبناها الرجال
والنسااااا فيما يتعلق بتجاربهم في العالقات الوظيفية وأنماث التفاعالت لتحقيق النجاح الوظيفي من خالل تساااليط الضاااوا
على دراساااااااة الفروق بين القيم األنثوية والذكورية ،التي تعبر عن االعتقاد والتعامل (وليس النوعة كر أو أنثىد .فالقيم
الذكورية تعبر عن أفراد يميلون نلى أن يكونوا أكثر حزما وأكثر واقعية ،ويركزون على تحقيق األهدا بلااكل مباشاار،
ويغلب عليهم طابع الفردية ،في حين تعبر القيم األنثوية عن أفراد أكثر مرونة وليونة ،ويميلون نلى التركيز على تح سين
المناخ التنظيمي والعالقات مع األخرين أكثر من تحقيق النتائج ،ويغلب عليه طابع الجماعية( .عماد2015 ،د.
وبالتالي فإن الدراسة ،الحالية جاات لبحث وتحليل واست،الص النتائج في القيم األنثوية والذكورية بغض النظر
عن النوع ( كرة أنثىد ،والتي يمكن تبنيها لتحقيق النجاح الوظيفي للمديرين في ظل انعكاساااااااها على منطلقات فكرية
تدفعهم نلى ات،ا مواقل و سلوكيات ندارية معينه؛ لمواكبة التطورات اودارية ،ومواكبه المناف سة العالمية وبالتالي تحديد
القيم التي هي أكثر حاجه اليوم في اودارة والتي تعزز النجاح الوظيفي في شاااااااركات تكنولوجيا المعلومات والمعلومات
واالتصاالت في األردن.
مشكلة الدراسة:
تتمثل ملااااكلة الدراسااااة في وجود فجوة معرفية بين القيم الثقافية (األنثوية ةالذكوريةد المتوقعة وتلك التي تظهر
في الحياة الحقيقية (الواقعد ،ومدأ تطبيقها ،وبيان أثرها في تحقيق النجاح الوظيفي في شاااااااركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصااااااالت ،من خالل تحليل القيم ات الصااااالة المحددة واألكثر مالامة للنجاح الوظيفي للمديرين ،وبالتالي تحساااااين
مواقفهم وسااااااالوكياتهم في أداا أدوارهم القيادية وتغيير ها ،وقد أوصاااااااات العديد من الدراسااااااااات ،ومنها دراساااااااتان:
) ،(Alewell ،2015) ،(Cuadrado et al., 2015بالقيام بمزيد من الدراساااااات المساااااتقبلية ،واالعتماد على مقاييس
أخرأ لمعرفه أثر القيم األنثوية والذكورية في تحقيق النجاح الوظيفي.
في ضاااااوا ما تقدم فإن الغرض من الدراساااااة الحالية هو قياد أثر القيم (األنثويةةالذكوريةد على تحقيق النجاح
الوظيفي للمديرين .ويمكن تحقيق نرض الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية:
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس األول :هل يوجد أثر للقيم األنثوية بأبعادها (التعاون ،ومكان العمل ،والعالقاتد على تحقيق النجاح
الوظيفي بأبعاده (الموضوعي ،والذاتيد للمديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس الثاني :هل يوجد أثر للقيم الذكورية بأبعادها (الفردية ،واالعترا  ،والعوائد ،والتحدلد على تحقيق
النجاح الوظيفي بأبعاده (الموضوعي ،والذاتيد للمديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراساااااااة في كونها تتناول أحد الركائز في ندارة األعمال والمنبثقة من القيم وهو مفهوم (القيم-
األنثويةةالذكوريةد؛ كون هذا المفهوم ينظر في العالقات والسااالوكيات التفاعلية والعوامل اللااا،صاااية التي من الممكن أن
تقدم مبادئ توجيهية لتحقق النجاح الموضوعي والذاتي للمديرين .وفي ضوا ما تقدم يمكن تقسيم أهمية الدراسة نلى:
األهمية النظرية:
تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراساااااااة في نيجاد بعد معرفي يسااااااااعد المديرين في تحديد القيم األنثويةةالذكورية
وتحليلها لتبنيها في اودارة خاصاااااة في ظل التطورات اودارية الحديثة في األعمال والتي قد تمكنهم في زيادة فرصاااااهم
لتحقيق النجاح الوظيفي ،فضاااال عن ساااعي الدراساااة لتقديم معرفة واضاااافة علمية متواضاااعة للمكتبة العربية  -بإ ن اهلل
تعالى -والتي قد تكون محط اهتمام الباحثين في مجال القيم األنثوية والذكورية والنجاح الوظيفي.
األهمية التطبيقية:
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وفقاُ لما سااااااتنتهجه الدراسااااااة من طرق علمية يتوقع منها تقديم نتائج وتوصاااااايات للمديرين ،ب،صااااااوص القيم
األنثويةةالذكورية التي يمكن تبنيها لتحقيق النجاح الوظيفي في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويتم توضيا
هذا األمر من خالل التعر نلى أبعااد القيم األنثو ية (التعااون ،ومكاان العمال ،والعال قاتد ،والقيم ا لذكور ية بأبعااد ها
(الفردية ،واالعترا  ،والعوائد ،والتحدلد ،وبيان أهميتها في تطوير سااااااالوكيات ومواقل ،وقد تعد عامال مهما لتحقيق
النجاح للمديرين الذل بدوره يسهم في نجاح شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نهاية المطا .
أهداف الدراسة:
تهد الدراسة الحالية نلى:
 .1معرفة مستوأ توفر القيم األنثويةة الذكورية في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .2قياد أثر القيم األنثوية في تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .3قياد أثر القيم الذكورية في تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
فرضيات الدراسة:
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للقيم األنثوية بأبعادها (التعاون،
ومكان العمل ،والعالقاتد على النجاح الوظيفي بأبعاده (الموضاااااااوعي ،والذاتيد للمديرين في شاااااااركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للقيم الذكورية بأبعادها (الفردية،
واالعترا  ،والعوائد ،والتحدلد على النجاح الوظيفي بأبعاده (الموضااااوعي ،والذاتيد للمديرين في شااااركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
أنموذج الدراسة(Research Model):
بهد تحقيق الغرض من الدراساااااااة والوصاااااااول نلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتغيرات المساااااااتقلة على
المتغير التابع وحل نشااااكاليتها واوجابة عن تساااااؤالتها ،فقد قامت الباحثان بتطوير نمو ج يوضااااا اللااااكل (1د أنمو ج
الدراسة وأبعادها.
شكل ( )1أنموذج الدراسة

المتغير التابع

المتـغـير المستـقـل

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات المبينة في جدول رقم (1د
جدول ( :)1مراجع عناصر المتغيرات
ت

المتغير

1

القيم األنثوية ةالقيم
الذكورية

2

النجاح الوظيفي

المراجع
)Cuadrado, et. al. (2015) , Aygun, et. Al. (2007) , Ramsey(1996
,Sheaffer,et. al. (2011) , Prime, et. al. (2009) ,Orser, et. al.(2003) ,Syed,
عماد (2015د M. (2008) ,
Trembly, et. al. ( 2014) , Bozionelos, et. al. (2011) , Junge,T. (2016),
)Orser, L. (2010), Tlaiss, K.(2011
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أوال :القيم األنثوية (  :)Feminine Valuesتلك القيم التي تتسااااااام بالمرونة ،ويغلب عليها طابع الجماعية من خالل
التعاون ،ووضااع قيمة أعلى للعالقات ؛ ن يفضاال الحفاظ على شاابكة عالقات جيدة مع الملاارفين والزمالا ،وتطويرها،
واالهتمام بنوعية الحياة بتوفير بيدة عمل ومكان مالئم من أجل اساااااتيعاب تطلعات األفراد واحتياجاتهم .وتم قياساااااها من
خالل العناصر اآلتية ،التي ظهرت في فقرات االستبانة(16-1د:
 -2التعاون ) :(cooperationوهي تلك القيم التي تهتم بترسي العمل الجماعي من خالل تنسيق جهود األفراد التبادلية
والتفاعلية مع بعضهم ،وتفضيل العمل ضمن الجماعات؛ لتحقيق األهدا  ،وتم قياسها من خالل مجموعة فقرات ظهرت
في استبانة الدراسة (6-1د.
 -3عالقات العمل ) :)Relationsالحفاظ على شااااابكة عالقات جيدة مع الرئيس والزمالا ،وتطويرها ،وتم قياساااااها من
خالل مجموعة فقرات ظهرت في استبانة الدراسة (16-12د.
 -4مكان العمل (:)Working areaالتركيز واالهتمام بمكان العمل ؛ لتكون مالئمة لتطلعات األفراد واحتياجاتهم بلكل
أفضل ،وتم قياسها من خالل مجموعة فقرات ظهرت في استبانة الدراسة (11-7د.
ثانيا :القيم الذكورية ):(Masculine Valueتلك القيم التي تتسااام بالحزم ،ويغلب عليها طابع الفردية من خالل التركيز
على المصااالحة اللااا،صاااية ،والرنبة بالحصاااول على التقدير ،وزيادة العوائد ،وتفضااايل التحدل في ننجاز األعمال .وتم
قياسها من خالل العناصر اآلتية التي ظهرت في فقرات االستبانة(36-17د:
-1الفردية ) :)Individualismالسااااعي وثبات الذات باالعتماد علـاااااااااااى المبادرة الفردية؛ سااااواا في خدمة المصااااالا
اللاا،صااية أم مصااالا المجموعة ،وتلااجع االسااتقاللية ،والمبادرة الفردية ،وتم قياسااها من خالل مجموعة فقرات ظهرت
في استبانة الدراسة ،وسيتم قياسها من خالل مجموعة فقرات تظهر في استبانة الدراسة (21-17د.
 -2االعتراف (:)Recognitionالسااعي لنيل االعترا والتقدير للجهود المبذولة ،وتم قياسااها من خالل مجموعة فقرات
ظهرت في استبانة الدراسة (26-22د.
 -3العوائد ) :) Rewardsاالهتمام بالحصاااااول على أعلى األجور ،وتم قياساااااها من خالل مجموعة فقرات ظهرت في
استبانة الدراسة (31-27د.
-4التحدي ) :(Challengeتفضاايل األعمال نير الروتينية والصااعبة للحصااول على اللااعور باونجاز ،وتم قياسااها من
خالل مجموعة فقرات ظهرت في استبانة الدراسة (36-32د.
ثؤؤالثؤؤا :النجؤؤاح الوظيفي ) :(Career Successننجاااز النتااائج المرنوبااة المتعلقااة بااالعماال في Hل مرحلااة من مراحاال
تجارب الفرد على مر الزمن ،وينقسااام نلى نجاح موضاااوعي ونجاح اتي ،وتم قياساااها من خالل العناصااار اآلتية (-37
47د:
النجاح الموضؤؤوعي(Subjective Career Success) :ننجازات الفرد الملموسااة والقابلة للقياد ،التي يمكن رصاادها،
مثلة الترقيات ،والمرتبات .وتم قياسها من خالل مجموعة فقرات ظهرت في استبانة الدراسة (41-37د.
النجاح الذاتي ) :(Objective Career Successحكم الفرد حول ننجازاته المهنية ،ويعبر عن الطموحات الوظيفية
العاطفية التي تنطول على الف،ر والرضاااا على طول الحياة الوظيفية ،وتم قياساااها من خالل مجموعة فقرات ظهرت في
استبانة الدراسة (47-42د.
محددات الدراسة وحدودها(Limitations and Delimitations of the Study) :
الحدود المكانية :اقتصااارت الدراساااة على شاااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت في مجمع الحساااين لألعمال في
عمان وعددها  52شركة.
الحدود الزمانية :تم نجراا الدراسة خالل العام الدراسي 2018-2017
الحدود البشؤؤرية :المديرون في المسااتويات العليا والتنفيذية لدأ شااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت في األردن،
ويمثلون عينة الدراسة.
الحدود العلمية :تتمثل الحدود العلمية بقياد المتغيرات المساااااااتقلة (القيم األنثوية ،والقيم الذكوريةد ،والتابعة (النجاح
الوظيفيد.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
القيم األنثوية
وهي تلك القيم التي تتسااام بالمرونة ،ويغلب عليها طابع الجماعية من خالل االهتمام ببناا فرق العمل والتعاون،
ووضااااع قيمة أعلى للعالقات؛ ن يفضاااال تطوير والحفاظ على شاااابكة عالقات جيدة مع الملاااارفين والزمالا ،واالهتمام
بنوعية الحياة بتوفير بيدة عمل ومناخ مالئم من أجل استيعاب تطلعات األفراد واحتياجاتهم.
أبعاد القيم األنثوية:
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فيما يلي تفصيل م،تصر عن أبعاد القيم األنثوية الواردة في الدراسة:
التعاون:
تعد اسااااااااليب القيادة األكثر تلااااااااركية والمرتبطة بالسااااااالوكيات المنبثقة من القيم األنثوية مثل التعاون والعمل
الجماعي وبناا الفرق واالستلارات هي أكثر فعالية ضمن تطور مفاهيم اودارة الحديثة) ،(Prime,et al.,2009فيلجع
التعاون على العمل الجماعي بدال من العمل الفردل ،وهذا يولد ويعزز ميول األفراد للوالا للمجموعة ،وملاركة األفكار
والثقة في المجموعة ،فيزيد التزام األفراد تجاه المجموعه في تحقيق مصااااااالحة المجموعة أوال بدال من الساااااااعي لتحقيق
المصلحة الل،صية (عماد ،وسيلة 2015د ،وتكمن قوة القائد في قدرته على تعزيز فعالية المجموعة ،وزيادة األداا من
خالل قوة التعاون؛ ن نن تحسااين التعاون داخل مكان العمل يعزز الثقة ومنصااة لكساار الحواجز والسااماح لألفراد باألداا
وازدهار المنظمةHeaveyet al., 2012) .د
وترأ ال باح ثة أن الت عاون ي عد قوة تؤازر األداا دا خل المنظ مات ل ما له من أثر ني جابي في نلااااااار جو الث قة
والتواصل الدائم ونقل العمل اوبداعي العلمي نلى عمل جماعي تصبا فيه ال،برة الجماعية أمرا ضروريا لإلنجاز.
االهتمام بمكان العمل
نن االهتمام بلااااكل مسااااتمر بالظرو المادية للعمل من نضااااااة ،وتهوية ،وتدفدة ،وتوفير أدوات ومسااااتلزمات
العمل كل لك من شااااأنه أن يجعل األفراد يؤدون أعمالهم بارتياح نفسااااي؛ مما يرفع من مسااااتوأ الرضااااا لديهم ،بالتالي
يحسين في مستوأ األداا واونتاجية.
وتحدد ظرو العمل المادية من هذا المنطلق بأنها :الظرو المادية للعمل ،التي تایث باونسااااااااان ،مثل:
التهوية ،واونارة ،ووسائل األمن والسالمة ،والظرو المكتبیة (سالم2008 ،د.
ويرأ الباحثان من خالل اساااااااتعراض بعض أدبيات بيدة العمل أن مكان العمل والمعبر عنه بالظرو المادية
للعمل والمحيطة بالفرد العامل ،نحو :التهوية واو نارة ،وتصااااااامم مكان العمل ونيرها ،يعد أ حد العوامل المؤثرة على
رضا العامل ،وتسهيل مهمة أداا الفرد لمهامه وبالمحصلة تحسين األداا واونتاجية.
االهتمام بالعالقات باألخرين
ويعد االهتمام بالعالقات داخل المؤسااسااات ،ونعطاا الفرد العامل أهميته تمكن المؤسااسااة من أن تكـاااااااااون أكثر
فاعلية في نلاطها مع المحيط الداخلي وال،ارجي ،وتمكنها من منافسة نظيرتها في ظـاااال التطـااااور والتغيـاااار المسـااااتمر
الحاصل ،فمن خالل هذا االهتمام سيكون هناك مرونة في العملية االتصالية بين العاملين وكذلك بين اودارة ،نضافة نلى
نلر روح التعاون والعمل الجماعي والذل له األثر الكبير على أداا العاملين (جميلة2015 ،د.
لذلك من المهم أن تتحلى القيادة باللاااااجاعة في نرسااااااا عالقات طيبة بالمرؤوساااااين بغرض خلق جو ودل في
العمل ،وعدم الت،و من فكرة أن توطيد هذه العالقات يؤدل بهم نلى تأليب المرؤوساااااين ،فال يساااااتجيبوا لمطالب العمل
التي تصااااغ على شاااكل أوامر من الرؤسااااا ،ألنه في النهاية ما يفيد ويؤثر فيهم هو أسااالوب التوجيه وليس األمر(علي،
2016د.
ويرأ الباحثان أن االهتمام بالعالقات مع األخرين يؤدل نلى خلق بيدة نيجابية من شاأنها توفير نحسااد بالراحة
لدأ األفراد ،وتساااااا،ير قدراتهم ومواهبهم ألداا أعمالهم في المنظمة وننجازهم ،ويساااااااهم في ننجاح العمل الجماعي من
خالل نزالة وكسر الحواجز ،وتعزيز التواصل والترابط وتوثيقها بين الرؤساا والمرؤوسين.
القيم الذكورية
وهي تلك القيم التي تتساااام بالحزم ،ويغلب عليها طابع الفردية من خالل التركيز على المصاااالحة اللاااا،صااااية،
والرنبة بالحصول على التقدير ،وزيادة العوائد ،والسهولة في ات،ا القرارات لحل الملاكل ،وتفضيل التحدل في ننجاز
األعمال.
أبعاد القيم الذكورية:
فيما يلي تفصيل م،تصر عن أبعاد القيم الذكورية الواردة في الدراسة:
الفردية
يتصاااااال األفراد في المجتمعات الفردية بأنهم متمركزون اتيا ،ومنافسااااااون بدال من التعاونية ،ووالا من،فض
للمنظمااات التي يعملون من أجلهااا ،والساااااااعي لتحقيق أهاادافهم ال،اااصاااااااااة ،وان،فاااض الحاااجااة نلى االعتماااد على
اآلخرين)Hofstede, 2011د.
وعادة ما يتم التعبير عن الفردية من خالل الصفات مثل االستقالل عن المجموعة ،وعرض التفرد ،مع التركيز
على التكاليل والفوائد عند تقييم العالقات ،ونعطاا أهمية لتلبية االحتياجات اللااااااا،صاااااااية على احتياجات المجموعة،
واست،دام المرا مواقفه ال،اصة لتوجيه اوجرااات بدال من اللعور بالضغط من قبل (Triandis ،2001-2000د.
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ويميل األفراد في الثقافة الفردية نلى نثبات هويتهم من خالل الصااااااافات واونجازات واألهدا اللااااااا،صاااااااية
والتوجيااه الااذاتي والتطور ،ويقاادر األفراد حريتهم واساااااااتقالليتهم ،ويساااااااعون نلى تعزيز الااذات ،وال يعتقاادون أنااه من
الضرورل التضحية بمصالحهم من أجل تعزيز رفاهية اآلخرين ).(Triandis, 1995
ويرأ الباحثان أن الفردية تولد ميل لالسااتقاللية واالعتماد على الذات ،والرنبة في تطوير العمل حسااب ما يراه
الفرد مناسبا ،وقد تكون حافزا كبيرا للمنافسة وعامال مهما في تحقيق األهدا .
االعتراف
نن التقدير واالحترام الذل يح صل عليه العامل من رؤسائه ،الذل يتمثل في اعترافهم بأدائه المتميز ،وملاركته
في ات،ا القرار ،وقبول مقترحاته ،كل لك من شأنه أن يدفع بالموظل لتحسين أدائه بـاال أن يبـاادع فيه ،وعلى اودارات
أن تنلط الجانب المعنول للموظفين كونه أقـل تكلفة ،وأكثر فاعلية (عباد2009 ،د.
ويرأ الباحثان أن لالعترا آثار نيجابية من خالل تعزيز العواطل والسلوكيات المرنوبة التي بدورها تساعد
على تطوير الموظل ،نحو نساااتراتيجية تحفيزية ،وتسااااهم في تعزيز الدافعية الذاتية واوبداع ،وبالتالي توجيه هذا األداا
لتحقيق أهدا المنظمة من جهة ،ونشباع حاجات األفراد من جهة أخرأ.
العوائد
يتوجب على المنظمات االهتمام بإشباع الحاجات األساسية للموظل التي تؤثر على مستوأ رضاه عن العمل،
واألجر يعد من أهم الوساااائل وشاااباع هذه الحاجات؛ ن نن شاااعور الموظل بعدم تناساااب األجر مع ما يقوم به من عمل
حتما سيؤثر على مستوأ أدائه وننتاجيته سلبيا (Beleid ،2016د.
ويرأ الباحثان بأن العوائد؛ ساااواا المادية أم المعنوية ،تعد أحد أهم الحوافز التي تدفع وتحث الفرد على العمل،
وبذل الجهد ،وتحسين مستوأ األداا باعتبارها وسيلة وشباع حاجات الفرد األ ساسية ،وباعتبارها وسيلة مناسبة لللعور
بالتقدير من قبل المنظمة التي يعمل بها.
التحدي
نن نجاح األفراد في ننجاز المهام الصعبة يؤثر نيجابيا على تقديرهم الذاتي ،الذل بدوره قد يلجعهم على البحث
عن تجارب تحدل نضافية ،وتعزز طموحهم للغل وظائل أعلى(Hall et al, 2005) .
وتمثل تجارب العمل الصاااااعبة بمثابة نشاااااارات ومكانيات األفراد للتقدم الوظيفي ،ويمكن اسااااات،دام المعلومات
المتعلقااة بنوع المهااام التي يؤديهااا الموظفون كاادلياال لتحااديااد قاادرات الموظفين ،ونمكااانيااة احتالل مساااااااتويااات أعلى من
الوظائل.
ويرأ الباحثان أن التحدل يصااانع التميز والتقدم ،فعندما يواجه األفراد نلااااث بمساااتوأ من الصاااعوبة ،فإن لك
يحفزهم الستعمال قدراتهم والتصميم على رسم طريق اونجاز ،ونثبات نجاح تحقيق الذات.
النجاح الوظيفي(Career Success) :
وينقسم النجاح الوظيفي في ضوا لك نلى جزئين النجاح الوظيفي الموضوعي والذاتي ،ويلير النجاح الوظيفي
الموضااوعي نلى نتائج وظيفية ملموسااة وقابلة للقياد ويمكن مالحظتها مباشاارة ،على ساابيل المثال الرواتب ،والترقيات،
والتقدم ،والسااالطة ،في حين يرتبط النجاح المهني اللااا،صاااي بحكم الفرد بلاااأن ننجازاته المهنية ،ويلاااار نليه بالرضاااا
الوظيفي ).(Judge et al., 1999
ويرأ الباحثان أن مفهوم النجاح الوظيفي يمكن تعريفه بأنه النتائج المهنية المتراكمة الناتجة عن اونجاز المهني،
وتلااااامل وجهة النظر األولى مؤشااااارات النجاح الوظيفي التي يمكن مالحظتها وقياساااااها من قبل اآلخرين والتي يلاااااار نليها
بالنجاح الموضوعي ،مثل اونجازات المالية والترقيات .والثاني يتضمن المتغيرات التي تحقق النجاح الوظيفي من خالل دمج
التصورات الذاتية مثل الرضا الوظيفي والنجاح الوظيفي المدرك.
أبعاد النجاح الوظيفي:
وهو ننجاز النتائج المرنوبة المتعلقة بالعمل في أل مرحلة من مراحل تجارب الفرد على مر الزمن ،وينقسااااااام
نلى نجاح موضوعي ونجاح اتي
النجاح الوظيفي الموضوعي )(Subjective Career Success
يتكون النجاح الوظيفي الموضااوعي من اونجازات الوظيفية الملحوظة ،التي تحققت خالل سااير العمل في الحياة المهنية،
وتعد الزيادة في الرواتب والحصاااول على الترقيات هي المؤشااارات األكثر اسااات،داما لقياد النجاح الوظيفي الموضاااوعي (Hall,
)2002

ويلير العالم) Nicholson et al.2005د نلى ستة معايير للنجاح الموضوعي ،وهي:
▪ المكانة والرتبة (المنصااااب في التساااالساااال الهرميد وينظر على أنها حصااااول الموظل على فرص للترقية نلى
مناصب أعلى في السلم اودارل ،ن تمنحه الترقية اوشباع المادل والمعنول.
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▪ النجاح المادي (الثروة والممتلكات ،والقدرة على الكساااابد والذل يعد بمثابة وساااايلة أساااااسااااية وشااااباع حاجات
الفرد ،وأن له أثره يمتد ليعطي اللعور باألمن ،وقد ينظر نليه الفرد كرمز لتقدير المنظمة ألهميته وجهده.
▪ المكانة االجتماعية والتي تتحقق من خالل االعتبار ،الهيبة ،وتحقيق النفو ؛ ن تدعم وتعزز المكانة االجتماعية
للفرد اللعور بالرضا في حين أن تدهور هذه المكانة يؤدل نلى االستياا وعدم الرضا.
▪ المعرفة والمهارات أن االثراا المعرفي واكتسااااااب المزيد من المهارات الجديدة تزيد من ثقة األفراد بأنفساااااهم،
ورنبتهم المستمرة في التطور التي بدورها قد تؤهلهم الكتساب صفات ندارية جديده وشغل مناصب أعلى.
▪ الصؤؤؤداقات وشؤؤؤبكة العالقات ويعكس هذا المقياد قدرة العمل على نشاااباع أحد حاجات الفرد األسااااساااية ،وهي
الحاجه االجتماعية؛ ألن يكون مقبوال في مجتمعه وبين أصااحابه ويساااعده في بناا وتطوير العالقات واللاابكات
المهنية.
▪ الصؤؤحة والرفاة :ويقصااد بها ممارسااة أعمال وأنلااطة تبعث في النفس االرتياح والرضااا ،وال تؤثر في الصااحة
والسالمة المهنية أو تلكل ضغوطات مستمرة على الفرد.
ويرأ الباحثان أن النجاح الوظيفي الموضااااوعي يعبر عن اونجازات الحقيقية أو المتصااااورة التي تراكمت لدأ
األفراد نتيجة خبراتهم بالعمل ،ويمكن مالحظتها مباشاااارة من المحيط ال،ارجي ،ويعد الراتب والترقيات من المؤشاااارات
األساسية لقياسها ،والتي تم اعتمادها في هذه الدراسة.
النجاح الوظيفي الذاتي )(Objective Career Success
يعبر النجاح الوظيفي الل،صي أو الذاتي عادة عن المواقل والعواطل ،وتصورات األفراد عن ننجازاتهم بدال
من تحقيق الهد  ،ويعد الرضاااااااا الوظيفي في معظم األحيان مقياد الرضاااااااا الوظيفي)Boudreau et al., 2001د
( ،(Seibert et al.,2001وقد يلاامل النجاح الوظيفي الذاتي أيضااا مجموعة أوسااع من النتائج ،مثل :اللااعور بالهوية،
والتوازن بين الحياة والعمل.(Finegold et al., 2001)(Law,et al., 2002) .
ويلير العالم )Nicholson et al.2005د نلى ستة مؤشرات للنجاح الل،صي ،هي:
▪ الفخر باإلنجاز :نن بعض األفراد قد ال يكتفي بأداا العمل فقط ،ولكن قد يكون لديه رنبة في ننجاز أعمال تتفق
مع أهدا معينة ،فكلما كانت درجة الطموح مساوية أو قريبة من األهدا التـااااي تـاااام تحقيقها كلما كان الرضا
أكبر ،فالفرد يكون مهتم نفساايا بإنجاز األعمال بصااورة أفضاال ،وتطوير العمل ،والرنبـاااااااااة في التحدل والقيام
بمهام صعبة من أجل تحقيق األهدا .
▪ الرضؤؤا الوظيفي الجوهري ويعبر عن حالة انفعالية ناتجة عن حكم تقييمي نيجابي أو ساالبي يت،ذها المرا بلااأن
وظيفته )(Rodríguez,et al.,2017
▪ تحقيق الذات والذل يمثل الحاجة نلى تحقيق األهدا والطموحات التي يرنبها الفرد في الحياة والتي تتحقق
للفرد من خالل عمله؛ ساااواا بسااابب المركز الذل يلاااغله أم طبيعة وظيفتة وجهة عمله ،ومعرفة أفراد المجتمع
بهذه المكانة أو المنظمة التي ينتمي نليها ،التي بدورها توفر احترام الذات ايضا
▪ محتوى العمل يؤدل محتوأ الوظيفة وظروفها ونوع مهام العمل ونمطه دور أسااااااااساااااااي في تحقيق الرضاااااااا
الوظيفي بما تتيحه الوظيفه من نمكانية للفرد وظهار قدراته وخبراته ونبداعاته ونمكانيته ،نضاااااااافة نلى وجود
فرص في النمو والتقدم الوظيفي.
▪ بناء العالقات تعدّ العالقات االجتماعية في محيط العمل من المحددات األساااااااااساااااااية والمهمة في حياة الفرد:
فالعالقات تلعر الفرد باالنتماا والرضا الوظيفي داخل المنظمة وخارجها (البديول2006،د
▪ االرتياح اإلخالقي والذل يتحقق من خالل سلوكيات نخالقية تعطي اللعور بالراحة والرضا.
ويرأ الباحثان أن النجاح الذاتي يعبر عن بناا وتصااور شاا،صااي للنجاح؛ فالنجاح هنا هو ما يفهمه الفرد ،وهذا
الفهم ي،تلل بين األفراد حسااااااااب الفدات العمرية أو الثقافات مثال ،وقد يتغير بمرور الزمن وكذلك بالمراحل المهنية.
ومؤشرات النجاح هنا عبارة عن معاني اتية يعبر عنها بالرضا ،وقد تم اختياره كمؤشر في هذه الدراسة.
الدراسات السابقة ( (Previous Studies
أوالً :الدراسة باللغة العربية:
عماد(")2015تطبيق نموذج  Hofstedeللقيم الثقافية لتحديد الخصؤؤؤؤؤائص الثقافية المرتبطة بمكان العمل –دراسؤؤؤؤؤة
حالة :كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة-
هدفت الدراسااااة نلى نلقاا الضااااوا على القيم الثقافية التي طورها Geert Hofstede،والمرتبطة بمكان العمل،
وتحليلهااا فيمااا يعر بااإطااار الثقااافااة التنظيميااة .وتتمثاال هااذه القيم في :تجنااب الغموض ،والفرديااة والااذكوريااة ،وتفاااوت
السااالطة .وقد أجريت الدراساااة على العاملين في كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة بساااكرة ،بهد قياد
القيم الثقافية الموجودة ،والوقو على خصوصيات المجتمع وفق تلك القيم الثقافية.
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وقد أظهرت النتائج تميز المؤسسة التي تمت عليها الدراسة بلعور العاملين فيها بالقلق ،وظهور القيم الجماعية
فيها أكثر من الفردية ،نضااااافة نلى وجود نشااااارات حول انعدام التفاوت في الساااالطة ،وظهور دالئل حول كون المجتمع
كوريا أكثر منه أنثويا .وخرجت الدراساااة بمجموعة من التوصااايات للمؤساااساااة المبحوث فيها ،وهي :نجراا المزيد من
البحوث فيما يتعلق بالقيم الثقافية على مسااتوأ المؤسااسااات المبثوثة فيها لتحديد ن ا ما كان محيط العمل كوريا أم أنثويا،
والبحث أكثر في مدأ تفاوت السااااااالطة ،وتعزيز بعد الجماعية الذل يأتي من روح الفريق والعمل الجماعي لما له آثار
نيجابية في بناا ثقافة تنظيمية مبنية على الثقة.
تمت اوفادة من دراسااة عماد(2015د في تعزيز المتغيرات المسااتقلة (القيم األنثوية ،والقيم الذكوريةد ،واختلفت
في المتغير التابع وكذلك مجتمع الدراسة.
ثانياً :الدراسات باللغة اإلنجليزية:
Ung, Waseda(2017):Gender Differences in Career Planning and Success
هدفت الدراسة نلى فحص كيل يتفاعل الت،طيط الوظيفي للموظفين مع نوعية التبادل بين أعضاا الفريق للرح
النجاح المهني اللااااااا،صاااااااي .ثم كيل ي،تلل نمط هذه التفاعالت بين الموظفين الذكور واوناث ولزيادة القابلية للتعميم،
واختبرت الدراسااة فرضاايات في دراسااتين تم جمع بياناتهما في م،تلل البيدات .فصااممت الدراسااة األولى لتحليل 144
موظفا كوريا والدراساااااااة الثانية للتحقق من  140موظفا يابانيا ،وتعمل كلتا المجموعتين من الموظفين في اللاااااااركات
المملوكة للقطاع ال،اص.
وأظهرت نتائج الدراسااااة بوجود تفاعل ثالثي بين النوع ،والت،طيط الوظيفي ،وجودة التبادل بين القائد وعضااااو
الفريق في التنبؤ بالنجاح الوظيفي الذاتي .فتبين وجود عالقة نيجابية بين نوعية التبادل بين القائد وعضو الفريق والنجاح
الوظيفي الذاتي ،وكانت أقوأ بالنساااابة للذكور ول الت،طيط المهني العالي ،في حين وجدت عالقة قوية بالنساااابة لإلناث
حتى بالنساااابة للمرأة ات الت،طيط المهني المن،فض ،وأوصاااات الدراسااااة بإجراا المزيد من البحوث المسااااتقبلية تلاااامل
م،تلل التوجهات المهنية (على ساابيل المثال الوظائل بال حدودد .وعالوة على لك ،تلااجيع الدراسااات المسااتقبلية على
النظر في المتغيرات الظرفية األخرأ ،ال سااايما من منظور مساااتويات م،تلفة من التحليل (أل على مساااتوأ المنظمة أو
المجموعةد لتقديم نمو ج أكثر شاااااموال للت،طيط الوظيفي والنجاح الوظيفي .تمت اوفادة من دراساااااة ) Ung (2017في
تعزيز المتغير التابع (النجاح الوظيفيد ،واختلفت في المتغير المستقل وكذلك مجتمع الدراسة.
Ergle (2015): Perceived Feminine Vs Masculine Leadership Qualities in Corporate
Boardrooms
هد الدراسااة نلى اوجابة عن السااؤال حول التوازن الذهبي للصاافات األنثوية والذكورية المتصااورة ،ومحاولة
معرفة ما ن ا كان النوع االجتماعي يؤدل أل دور في القيادة الحالية .وأجريت هذه الدراسااااااااة في أحد أكبر البنوك في
التيفيا بهد معرفة رأل الموظفين :هل الكفااات الم،تلفة المتوقعة من القيادات النساااااائية أكثر من القادة الذكور .وقد تم
تحليل الوضاااااااع في البنك من منظور نلى أل مدأ يتمتع مديرو البنك بكفااات قيادية م،تلفة ،وت،تلل هذه الكفااات بين
القادة الذكور واوناث .وشارك في الدراسة االستقصائية  295من الملاركين.
وجاات نتائج الدراسااااااة وتوصااااااياته النحو التالي :هناك فجوات كبيرة بين الكفااات القيادية المتوقعة وتلك التي
تظهر في الحياة الحقيقية .وساايكون من المفيد اسااتطالع النتائج من خالل نجراا المزيد من الدراسااات التي تلاامل المزيد
من اللركات من م،تلل الصناعات في التفيا من أجل تقييم مستوأ القوالب النمطية والتحيزات االجتماعية في المجتمع
المحلي .وقد يوحي هذا االساااتنتاج بأن تساااتثمر اللاااركات بدقة أكبر في تحديد أطر الكفااة القيادية المصاااممة خصااايصاااا
لمنظماتها ،وكذلك في قياد وتطوير مساااااااتوأ الكفااات القيادية الفعلية لفرق ندارتها .تمت اوفادة من دراساااااااة Ergle
) (2015في تعزيز المتغيرات المساااااااتقلااة (القيم األنثويااةةالقيم الااذكوريااةد ،واختلفاات في المتغير التااابع وكااذلااك مجتمع
الدراسة.
Orser،(2013): Entrepreneurial Feminists: Perspectives About Opportunity Recognition and
Governance
هدفت الدراساااااااة نلى قياد أثر الريادة األنثوية في هياكل تنظيم الملااااااااريع لتحقيق التقدير والحاكمية ،فأجريت
مقابالت اساااااتندت نلى مالحظات تجريبية شااااابه منظمة مع  15من النساااااويات الرياديات ،باسااااات،دام تقنية أخذ العينات
المقصودة (النساا الالتي يعرفن أنفسهن بأنهن "أنثويات"د ،فوصفت النسويات الرياديات أنفسهن بأنها واقعية ،استباقية،
عاطفية وشاملة .وشملت العينة النساا الملتغالت باألعمال الحرة في القطاع ال،اص وكذلك في المؤسسات نير الربحية
وفي ملاااريع نير تقليدية (مثل :اساات،راج الماد ،ومعدات بناا ة تصاانيع التجزئة ومعدات الهوكيد ،وقطاعات نسااائية
تقليدية (مثل :التجزئة ،واالستلارات ،والربط اللبكي ،والتعليم والتطوير المهنيد في كندا.
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وكانت نتائج الدراسااة على النحو اآلتي :كانت القيم األنثوية واضااحة في جميع أنحاا الروايات التي توسااعت في
تفسير الطبيعة الجنسانية (النوعد ودارة الملاريع ،ومع لك ،ال توجد نظرية أنثوية تفسر بلكل كا القرارات األخالقية
والسلوك الذل وصفته العينة المستجيبة .وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية :الحاجة نلى تطوير نظرية أنثوية في ريادة
األعمال ،وتمت اوفادة من دراسااااااة ) Orser (2013في تعزيز المتغير المسااااااتقل (القيم األنثويةد ،واختلفت في المتغير
التابع وكذلك مجتمع الدراسة.
Taliss (2011): Career Success Of Arab Women Managers: An Empirical Study In Lebanon
هدفت الدراسة للتعر نلى كيفية تمثيل النساا المديرات في لبنان لرضاهن الوظيفي ،وبناا نجاحهن المهني .تم
توزيع ،االسااتبانة على النساااا الملاااركات في األدوار اودارية والتنفيذية في م،تلل القطاعات المهنية ،وتضاامنت عينة
الدراساة  411مديرا يلاغلن مناصاب ندارية متوساطة وعليا في مجموعة واساعة من المنظمات اللبنانية .فأشاارت النتائج
نلى أنه على الرنم من السااااااقل الزجاجي الذل تواجهه المرأة اللبنانية ،فإنها تعد نفسااااااها ناجحة .ومع لك ،فإن نجاحها
يعزأ أسااااساااا نلى رضااااهم عن الجوانب الذاتية بدال من الجوانب الموضاااوعية من حياتهم المهنية .وعلى الرنم من أن
النتائج ال يمكن تعميمها على المنطقة العربية في اللااارق األوساااط بأكملها ،نال أنها تبين وجود اختالفات مهمة في مفهوم
النجاح المهني الل،صي والموضوعي الذاتي..
وجاات توصاااايات الدراسااااة بالحاجة للبحث المسااااتقبلي للتحقيق في عدد من القضااااايا الهامة .ونجراا دراسااااة
ملااتركة بين الجنسااين في لبنان وداخل المنطقة العربية في اللاارق أوسااطية لتحديد أوجه التلااابه واالختال في تعريل
النجاح .وتمت اوفادة من دراسااااااااة ) Taliss (2011في تعزيز المتغير التابع (النجاح الوظيفيد ،واختلفت في المتغير
المستقل وكذلك مجتمع الدراسة.
منهج الدراسة:
بهد الوصاااول نلى أهدا الدراساااة ،اعتمد الباحثان المنهج الوصااافي التحليلي بهد جمع البيانات وتصااانيفها
وتحليلها ،من أجل و صل متغيرات الدرا سة ومجتمعها وتحليلها ،وتم عر ضها على شكل جداول ور سومات بيانية ،وتم
تصااميم اسااتبانة تم جمع البيانات بواسااطتها ،وتحليلها فيما بعد ،ومن ثم التوصاال نلى نتائج الدراسااة وتوصااياتهاباساات،دام
برنامج SPSS.v22
أوالً :اختبار الصدق الظاهري
قام الباحثان بعرض االستبانة على مجموعة من األساتذة المحكمين في جامعة عمان العربية ،وبعض الجامعات
األردنية األخرأ ،و لك ألجل التأكد من تغطيتها لجوانب الموضوع األساسية ،وسالمة محتواها ،ووضوحها ،فتم األخذ
بجميع التعديالت التي دونها األساتذة المحكمون
ثانياً :ثبات أداة الدراسة
قام الباحثان باختبار أداة الدراسااااااة و لك للتأكد من قدرتها على قياد األبعاد الواردة فيها ،والتأكد من صااااااحتها
ومن صاادقها ،وتم لك من خالل احتساااب قيمة معامل (كرونباخ ألفاد لالتساااق الداخلي ،ن يعتمد هذا المعامل على قياد
اتساااااااااق نجابة األفراد لكل فقرة من فقرات االساااااااتبانة على حدة ،وكذلك فإن المعامل يقيس قوة االرتباث بين فقرات
االستبانة.
الجدول ( :)2معامل الثبات لمتغيرات الدِّراسة (مقياس كرونباخ ألفا)
المتغيرات
المتغير المستقل ة القيم األنثوية
التعاون
مكان العمل
العالقات
المتغير المستقلةالقيم الذكورية
الفردية
االعترا والتقدير
العوائد
التحدل
المتغير التابع ةالنجاح الوظيفي
النجاح الوظيفي الموضوعي الترقياتةالعوائد
النجاح الوظيفي الذاتية الرضا الوظيفي
فقرات كامل االستبيان
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معامل الثبات
0.852
0.788
0.822
0.658
0.947
0.784
0.863
0.866
0.901
0.918
0.872
0.892
0.930

يتضااااا من الجدول (2د فقد جاات نتيجة اختبار مدأ اعتمادية االسااااتبانة الحالية حسااااب معامل (كرونباخ ألفاد
بنسبة (%93د ،وتدل هذه النسبة نلى أن الدراسة على درجة عالية من الثبات ،وأنها قادرة تحقيق أهدا الدراسة.
نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي
تم احتسااااب المتوساااطات الحساااابية ،واالنحرافات المعيارية ،لكل مجال من مجاالت الدراساااة على حده ،و لك
لتحليل آراا عينة الدراسااة ،وفهم العبارات ال،اصااة بأثر القيم األنثوية والقيم الذكورية على النجاح الوظيفي للمديرين في
شركات تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن ،و لك على النحو التالي:
أوالً :المتغير المستقل (القيم األنثوية)
يوضااااا الجدول(3د أدناه المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية لمجال القيم األنثوية بأبعاده (التعاون،
واالهتمام بالعالقات ،واالهتمام بمكان العملد ،وهي بالتالي تعبر عن مستوأ القيم األنثوية لدأ المديرين.
جدول(:) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال القيم األنثوية
المجال
التعاون
مكان العمل
العالقات
القيم األنثوية

المتوسط الحسابي
4.570
4.243
4.292
4.368

االنحراف المعياري
0.362
0.490
0.489
0.338

درجة التقدير
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الترتيب
1
3
2

وفقا للجدول (3د فإن المتوسااااط الحسااااابي لتقديرات أفراد عينة الدراسااااة في مجال القيم األنثوية بلغ (4.368د
واالنحرا المعيارل بلغ (0.338د .وجاا التعاون بالمرتبة األولى ،ن بلغ المتوسااط الحسااابي لها(4.570د واالنحرا
المعيارل (0.362د ،وهو أعلى من المتوسط العام لمجال القيم األنثوية (4.368د ،وتلير هذه النتيجة نلى اهتمام وتبني
المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمنهج التعاون من خالل التلجيع على العمل الجماعي وملاركة
األفكار ،والساااااااعي لتعزيز فعالية المجموعة في ندارتهم ونجازهم ألهدافهم ومهامهم .وجاا في المرتبة الثانية العالقات
بمتوسااااااط حسااااااابي بلغ (4.292د وانحرا معيارل بلغ (0.489د ،وهو أقل من المتوسااااااط العام لمجال القيم األنثوية
(4.368د وتعكس هذه النتيجة حرص المديرين على الحفاظ على العالقات في نطار ننجاز األعمال من خالل تعزيز
التواصاااال والترابط وخلق تفاعل اجتماعي وأجواا وديه تسااااهم بالنتيجة في ننجاح العمل الجماعي الذل له أثر كبير على
أداا العاملين وتحقيق األهدا  .وجاا في المرتبة الثالثة مكان العمل بمتوسااااط حسااااابي بلغ (4.243د وانحرا معيارل
بلغ (0.490د ،وهو أقل من المتوسط العام لمجال القيم األنثوية (4.368د ،ولكن يعد أيضا مؤشر على اهتمام المديرين
ببيدة ومكان العمل المادية التي تسااااعد العاملين على ننجاز أعمالهم بارتياح نفساااي ورضاااا يسااااعد في تحساااين مساااتوأ
األداا واونجاز.
ثانياً :المتغير المستقل (القيم الذكورية)
يوضا الجدول(4د في أدناه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال القيم الذكورية بأبعاده (الفردية،
واالعترا  ،والعوائد ،والتحدلد.
جدول(:)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال القيم الذكورية
المجال
الفردية
االعترا
العوائد
التحدل
القيم الذكورية

المتوسط الحسابي
2.835
3.047
2.621
2.927
2.857

االنحراف المعياري
0.671
0.824
0.808
0.871
0.684

درجة التقدير
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الترتيب
3
1
4
2

وفقا لجدول (4د فإن المتوسااااط الحسااااابي لتقديرات أفراد عينة الدراسااااة في مجال القيم الذكورية بلغ (2.857د
واالنحرا المعيارل بلغ (0.684د وهو مساااتوأ متوساااط .وجاا االعتراف بالمرتبة األولى ،ن بلغ المتوساااط الحساااابي
لها(3.047د واالنحرا المعيارل (0.824د وتلاااااااير هذه النتائج نلى وجود أهمية لالعترا باعتباره نساااااااتراتيجية
تحفيزية تساااااهم في تعزيز األداا والتحفيز لإلنتاج ،وهو أعلى من المتوسااااط العام لمجال القيم الذكورية (2.857د وجاا
في المرتبة الثانية التحدي بمتوسط حسابي بلغ (2.927د وانحرا معيارل بلغ (0.871د وهو مستوأ متوسط وتلير
هذه النتيجة نلى أن التحدل من خالل ننجاز األعمال الصعبة تؤثر نيجابيا على تقديرهم الذاتي الذل بدوره يعزز طموحهم
الوظيفي ،وهو أعلى من المتوسط العام لمجال القيم الذكورية (2.857د.وجاا في المرتبة الثالثة الفردية بمتوسط حسابي
بلغ (2.835د وانحرا معيارل بلغ (0.671د ،وهو أقل من المتوساااااااط العام لمجال القيم الذكورية (2.857د ويمكن
تف سير هذه النتائج بوجود ميل عند المديرين لال ستقاللية واالعتماد على الذات والرنبة في تطوير األعمال ح سب التوجه
الذاتي لكن بمساااتوأ متوساااط .وجاا في المرتبة الرابعة العوائد بمتوساااط حساااابي بلغ (2.621د وانحرا معيارل بلغ
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(0.808د ،وهو أ قل من المتوساااااااط ال عام لم جال القيم ا لذكورية (2.857د ،وتعكس هذه النتي جة وجود أهم ية للعوائد
باعتباره أحد الحاجات األساسية للفرد ،ولكنها مستوأ متوسط.
ثالثاً :المتغير التابع (النجاح الوظيفي)
يوضاااااااا الجدول(5د في أدناه المتوساااااااطات الحساااااااابية واالنحرافات المعيارية لمجال النجاح الوظيفي بأبعاده
(الموضوعي ،والذاتيد.
جدول(:)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال النجاح الوظيفي
المجال
النجاح الوظيفي الموضوعي الترقياتةالعوائد
النجاح الوظيفي الذاتية الرضا الوظيفي
النجاح الوظيفي

المتوسط الحسابي
3.662
4.117
3.889

االنحراف المعياري
0.582
0.483
0.464

درجة التقدير
متوسط
مرتفع
مرتفع

الترتيب
2
1

وفقا للجدول ( 5د فإن المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة في مجال النجاح الوظيفي بلغ (3.889د
واالنحرا المعيارل بلغ (0.464د وهو مستوأ مرتفع .وجاا النجاح الوظيفي الذاتية الرضا الوظيفي بالمرتبة األولى،
ن بلغ المتوسااااط الحسااااابي لها (4.117د واالنحرا المعيارل (0.483د ،وهو أعلى من المتوسااااط العام لمجال النجاح
الوظيفي (3.889د ،وهو ما يؤشااااااار عن الرضااااااااا الوظيفي للعاملين عن عملهم في شاااااااركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وجاا في المرتبة الثانية النجاح الوظيفي الموضوعي الترقيات/العوائد بمتوسط حسابي بلغ (3.662د بمستوأ
متوسااط وانحرا معيارل بلغ (0.582د ،وهو أقل من المتوسااط العام لمجال النجاح الوظيفي (3.889د وهو ما يؤشاار
على مستوأ متوسط من الرضا ةالترقيات والعوائد في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
اختبار فرضيات الدراســـــــة:
بهد ضاااااامان مالئمة بيانات الدراسااااااة للفرضاااااايات ،فقد قام الباحثان بإجراا اختبار معامل تضاااااا،م البيانات
" ،" Variance Inflation Factor-VIFواختبار معامل التضاا،م المسااموح به "  " Toleranceو لك للتحقق من عدم
وجود ارتباث عالي بين المتغيرات المستقلة.
جدول (:)6نتائج اختبار الخطية المتعددة
اختبار معامل تضخم التباين ) (VIFوالتباين المسموح به ألبعاد القيم األنثوية والقيم الذكورية
معامل تضخم التباين VIF
1.123
1.473
1.573
1.804
1.871
1.974
2.392

المتغيرات المستقلة
التعاون
مكان العمل
العالقات
الفردية
االعترا والتقدير
العوائد
التحدل

التباين المسموح به Tolerance
.890
.679
.636
.554
.534
.507
.418

نتائج التحليل االستداللي
الفرضية الرئيسة األولى
الفرضاااية الرئيساااة األولى :اليوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة(α=0.05د للقيم األنثوية بأبعادها
(التعاون ،ومكان العمل ،والعالقاتد على النجاح الوظيفي بأبعاده (الموضااوعي ،والذاتيد للمديرين في شااركات األعمال
و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وللتعر نلى احتمالية اويجاب والقبول لهذه الفرضااااااية قام الباحثان باساااااات،دام تحليل االنحدار المتعدد الختبار
هذه الفرضية
جدول (:)7ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضيــــــة الرئيســــــة األولى
النموذج
1

R
.311

R2
.097

Adjusted R Square
.069

Std. Error of the Estimate
.45232

ويظهر جدول(7د أن م عا مل االرت باث ا لذل يعبر عن قوة العال قة بين المتغير المسااااااات قل والمتغير ال تابع بلغ
(%31د ،وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (%9.7د ،وهذا يعني أن (%9.7د من التباين الكلي للمتغير التابع يفساااااارها
أبعاد المتغير المستقل ،النسبة المتبقية  90.3تفسرها عوامل أخرأ لم تدرسها الباحثة.
يبين جدول(8د تحليل تباين االنحدار للفرضاااية الرئيساااة األولى ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااايرية الكلية
لمتغيرات القيم األنثوية (التعاون ،والعالقات ،ومكان العملد
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جدول ( :)8تحليل تباين االنحدار للفرضية الرئيسة األولى
النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
2.150
20.050
22.200

Df
3
98
101

Mean Square
.717
.205

F
3.503

Sig.
*0.018

وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضؤؤؤية الصؤؤؤفرية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α = 0.05د للقيم األنثوية بأبعادها (التعاون،
والعالقات ،ومكان العملد في تحقيق النجاح الوظيفي بأبعاده (الوظيفي ،والذاتيد للمديرين.
الفرضؤؤؤؤؤؤؤية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ داللة (α = 0.05د للقيم األنثوية بأبعادها (التعاون،
والعالقات ،ومكان العملد في تحقيق النجاح الوظيفي بأبعاده (الوظيفي ،والذاتيد للمديرين.
ويتضاااااااا من الجدول(8د وجود عالقة معنوية بمساااااااتوأ داللة (Sig= 0.000د وهو أقل من مساااااااتوأ الداللة
(α=0.05د ،وعليه يكون نمو ج االنحدار مالام لقياد العالقة واألثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
أي أنه :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α=0.05للقيم األنثوية بأبعادها (التعاون ،والعالقات ،ومكان
الع مل) في تحقيق الن جاح الوظيفي بأب عاده (الموضؤؤؤؤؤؤؤوعي ،وا لذاتي) للمديرين في شؤؤؤؤؤؤؤر كات تكنولوج يا المعلومات
واالتصاالت.
وبالتالي يمكن القول ننه يوجد متغير مساااااااتقل وأحد على األقل يؤثر في المتغير التابع ،الذل يمكن أن يكون
معنويا ،ويوضا الجدول(9د نتيجة تحليل االنحدار ومعرفة تأثير كل متغير
جدول ( :)9تحليل االنحدار للفرضية الرئيسة األولى
النجاح الوظيفي

األبعاد
(Constantد
التعاون
مكان العمل
العالقات

Unstandardized Coefficients
B
2.814
-.083
.078
.262

Std. Error
0.637
.131
.111
.115

Standardized
Coefficients
Beta.

T
4.421
-.628
.697
2.272

-.064
.081
.274

*Sig
*0.000
0.532
0.488
*0.025

يظهر الجدول (9د قيم  Bالتي تمثل قوة تأثير كل متغير من المتغيرات المساااااااتقلة على المتغير التابع؛ ن نن
الجدول يظهر ان لمتغير العالقات تأثير على النجاح الوظيفي حيث قيمة  Bلهذا المتغير تساول 0.262؛ ن نن كل زيادة
بمقدار وحدة واحدة النجاح الوظيفي يلزمها زيادة  0.262 + 2.814العالقات .و لك استنادا نلى معادلة التنبؤ باالنحدار
Y=a+b3x3
الفرضية الرئيسة الثانية
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α =0.05د لمتغيرات القيم الذكورية (الفردية ،االعترا
العوائد ،التحدلد على النجاح الوظيفي.
تم است،دام تحليل االنحدار المتعدد الختبار هذه الفرضية.
النجاح
الوظيفي

والتقدير،

جدول ( :)10ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضيــــــة الرئيسة الثانية
Std. Error of the Estimate
Adjusted R Square
R2
R
النموذج
.44186
.112
.147
.383
1

ويظهر جدول (10د أن معامل االرتباث والذل يعبر عن قوة العالقة بين المتغير المسااااااتقل والمتغير التابع بلغ (%38د،
وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (%14.7د ،وهذا يعني أن (%14.7د من التباين الكلي للمتغير التابع النجاح الوظيفي يفسااااااارها
أبعاد المتغير المسااااتقل ،النساااابة المتبقية  85.3تفساااارها عوامل اخرأ لم تدرسااااها الباحثة .يبين جدول(11د تحليل تباين االنحدار
للفرضية الرئيسة األولى ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية الكلية لمتغيرات القيم الذكورية (الفردية ،واالعترا  ،والعوائد،
والتحدلد
جدول ( :)11تحليل تباين االنحدار للفرضية الرئيسة الثانية
النجاح الوظيفي

النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
3.262
18.938
22.200

Df
4
97
101

Mean Square
0.816
0.195

وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات كما في اآلتي:
الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر و داللة نحصائية لمتغيرات القيم الذكورية (الفردية ،االعترا
الوظيفي.
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F
4.177

Sig.
*0.04

والتقدير ،العوائد ،التحدلد على النجاح

والتقدير ،والعوائد ،والتحدلد على النجاح

الفرضؤؤية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصااائية لمتغيرات القيم الذكورية (الفردية ،واالعترا
الوظيفي.
ويتضا من الجدول (11د ن نن قيمة الداللة المعنوية تساول  ،0.004وهي أقل من  ،0.05وهذا يلير نلى أن متغيرات القيم
الذكورية لها تأثير مهم نحصااااائيا على النجاح الوظيفي .وبحسااااب قاعدة القرار للدراسااااة بأنه ن ا بلغ مسااااتوأ الداللة ما يساااااول أو يقل
عن ،0.05فيمكن االسااااتدالل بذلك نلى قبول الفرضااااية البديلة ورفض الفرضااااية العدمية ،وفي خال لك يتم قبول الفرضااااية العدمية،
وبالتالي يمكن ال،الص بقبول الفرضية البديلة.
أي أنه :يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤؤؤتوى ( )α =0.05لمتغيرات القيم الذكورية (الفردية ،واالعتراف والتقدير،
والعوائد ،والتحدي) على النجاح الوظيفي.
ويوضا الجدول(12د نتيجة تحليل االنحدار ومعرفة تأثير كل متغير.
جدول ( :)12تحليل االنحدار للفرضية الرئيسة الثانية
األبعاد

النجاح الوظيفي

(Constantد
الفردية
االعترا
العوائد
التحدل

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0.204
3.382
.088
.235
.070
-.028
.076
.147
.078
-.158

Standardized
Coefficients
Beta.
.337
-.051
.254
-.293

T

*Sig

16.583
2.677
-.401
1.927
-2.020

*0.000
*0.009
0.689
0.057
*0.046

يظهر الجدول (12د قيم  Bالتي تمثل قوة تأثير كل متغير من المتغيرات المساااااااتقلة على المتغير التابع؛ ن نن
الجدول يظهر أن لمتغير الفردية ومتغير التحدل تأثير على النجاح الوظيفي حيث قيمة  Bلمتغير الفردية تساول 0.235
ولمتغير التحدل تساااول  0.158-؛ ن ننه لزيادة وحدة واحدة في النجاح الوظيفي يتطلب لك زيادة بالقيم الذكورية على
النحو اآلتي  0.235 +3.382فرديااة  0.158 -وحاادة في التحاادل و لااك اساااااااتنااادا نلى معااادلااة التنبؤ باااالنحاادار
Y=a+b1x1+b3x3
النتائج والتوصيات
النتائج:
أوالً :أظهرت النتائج ارتفاع مستوأ القيم األنثوية لدأ المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في األردن ،ن بلغت قيمة المتوساااط الحساااابي (4.368د وبانحرا معيارل قيمته ( ،)0.33وتوضاااا تلك النتائج أمرين
أساااسااين ،هما :وجود تطبيق للقيم األنثوية لدأ المديرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت حيث يتضااا لديهم
تبني لهذه القيم في ننجازهم لما تتطلبه وظائفهم بصاااااورة تسااااااعدهم في تحقيق نجاحهم الوظيفي وعدم وقوفها عائق أمام
لك ،وبالتالي تعد القيم األنثوية بكافة أبعادها عامل نيجابي ومهم في تحقيق النجاح الوظيفي .أما األمر اآلخر ،فيتمثل في
اتفاق المديرين على اوجابات بصورة منسقة الستبانة الدراسة ،وان،فاض قيمة االنحرا المعيارل توضا لك األمر.
ثانياً :أظهرت النتائج وجود مستوأ متوسط من القيم الذكورية لدأ المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاااالت في األردن ،فكان المتوسااط الحسااابي لتقديرات أفراد عينة الدراسااة في مجال القيم الذكورية بلغ (2.857د
واالنحرا المعيارل بلغ (0.684د ،ويالحظ من النتائج آنفة الذكر أن القيم الذكورية متوسطة األهمية لدأ المديرين في
شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن وأقل من مستوأ أهمية القيم األنثوية.
ثالثاً :أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عن مستوأ داللة (=0.05 αد للقيم الثقافية األنثوية بأبعادها
(التعاون ،والعالقات ،ومكان العملد على النجاح الوظيفي للمديرين بأبعاده (النجاح الوظيفي الموضاااااااوعي ،والنجاح
الوظيفي الذاتيد لدأ شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجمع الحسين لألعمال.
وتفساااار هذه النتائج بالمجمل نلى طبيعة أعمال هذا القطاع الذل تعتمد بلااااكل كبير وأساااااسااااي على التعاون من
خالل العمل الجماعي وفرق العمل لتبادل األفكار ،وتحقيق التكامل واوبداع ونجاز األهدا والذل يتم تعزيزه من خالل
تطوير والحفاظ على العالقات بين المديرين والعاملين وخلق بيدة عمل مناساااابة ومهيدة لمواكبة المسااااتجدات والتطورات
في بيده األعمال والحفاظ على الكفااات.واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسااة Cuadrado,et. al.(2015) ،التي بينت
عدم وجود أثر ل داللة نحصائية للقيم األنثوية على تحقيق النجاح الوظيفي للمديرين.
رابعا :بينت الدراسااااااة وجود أثر ل داللة نحصااااااائية عن مسااااااتوأ داللة ) (α=0.05لمتغيرات القيم الذكورية
(الفردية ،واالعترا والتقدير ،والعوائد ،والتحدلد على النجاح الوظيفي للمديرين بأبعاده (النجاح الوظيفي الموضوعي،
والنجاح الوظيفي الذاتيد لدأ شاااركات تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت في األردن ،وقد كان التأثير المعنول األقوأ
لبعدل الفردية والتحدل .وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسااااااة Cuadrado,et al.(2015) ،التي بينت أن هناك أثر
و داللة نحصائية للقيم الذكورية على تحقيق النجاح الوظيقي للمديرين.
97

التوصيات:
وفقا لنتائج هذه الدراسة تقدم الباحثان بمجموعة من التوصيات ال،اصة بمجتمع الدراسة على النحو اآلتي:
 .1يوصي الباحثان المديرين في اللركات المبحوثة بأهمية زيادة الوعي بمفاهيم القيم الثقافية والتي منها القيم األنثوية
والقيم الذكورية على مستوأ ندارة األعمال ،والعمل على كل ما من شانه تبني وتطبيق هذه المفاهيم لعزيز
نجاحهم ،ن أظهرت النتائج وجود مستوأ عال من القيم األنثوية لدأ المديرين ممثلة في (التعاون ،واالهتمام
بمكان العمل ،واالهتمام بالعالقاتد في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجمع الحسين لألعمال.
 .2يوصي الباحثان المديرين في اللركات المبحوثة بضرورة التركيز على القيم األنثوية ،ومحاولة نيجاد سياسات
عمل وثقافة تنظيمية قادرة على تبني هذا الجانب ،والذل أظهرت النتائج أثره اويجابي في تحقيق النجاح الوظيفي
للمديرين.
 .3يوصي الباحثان المديرين في اللركات المبحوثة بالمزيد من االهتمام بالعالقات في ندارتهم للعاملين لديهم ،فهو
األقوأ أثرا من أبعاد القيم األنثوية ،وكذلك االهتمام بإنجاز العمل في جو ودل ،والتعاون مع الزمالا ،والحرص
على التفاعل االجتماعي مع العاملين وتطوير العالقات اويجابية معهم.
 .4يوصي الباحثان المديرين باالهتمام بالعمل الجماعي وفرق العمل مع عدم نهمال القيم الفردية والتحدل لما لهما
من أثر معنول في تحقيق النجاح الوظيفي.
 .5نجراا مزيد من الدراسات عن النجاح الوظيفي ،ن نن هذا المفهوم ال يزال حديثا في قطاع األعمال في سوق
العمل األردني والعربي.
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أثر اإلدارة اإللكترونية للتعويضات واالمتيازات على أداء العاملين في عمان
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جامعة عمّان العربيّة
تاريخ القبول2020/2/25 :

بتول محمد ياقتي
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تاريخ االستالم2019/11/5 :
الملخص

هدفت هذه الدراسة نلى معرفة أثر اودارة اولكترونية للتعويضات واالمتيازات بأبعادها (الرواتب ،واوضافات،
والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصاااااااحي ،والضااااااامان االجتماعي ،واوجازاتد على أداا العاملين بأبعاده
(الدقة ،والساارعة ،وجودة األداا ،وااللتزام ،واالنضااباثد في شااركة ميناآيتك في مدينة عماّن ،األردن .وقد تكوّنت عينة
الدراسة من جميع العاملين في شركة ميناآيتك ،وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي الوصفي المستند على االستبانة
التي تم توزيعها على عينة الدراسة ،أما نوع العينة فهي عينة علوائية.
وخَلُصااااااَتْ الدراساااااااة نلى وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ داللة ) (α=0.05لإلدارة اولكترونية
للتعويضاااااات واالمتيازات للموارد البلااااارية بأبعادها (الرواتب واوضاااااافات ،التدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين
الصااااااحي ،والضاااااامان االجتماعي ،واوجازاتد على أداا العاملين بأبعاده (الدقة ،والساااااارعة ،وجودة األداا ،وااللتزام،
واالنضباثد.
وباساااااتعراض قيم التأثير ألبعاد المتغير المساااااتقل (اودارة اولكترونية للتعويضاااااات واالمتيازاتد يتبين أن بُعد
اوجازات كان أكثر تأثيرا ،تاله بُعد اوضافات ،ثم بُعد بيدة العمل مباشرة في أداا العاملين .ويوصي الباحثان بالمحافظة
على اهتمام اللااركة باوضااافات التي تعدّ التعويضااات األساااسااية المادية التي يتلقاها الموظفون (بحسااب نتائج اوحصاااا
التي أظهرت أثرها من حيث (الدقة والسرعة واالنضباثد.
الكلمات المفتاحية :اودارة اولكترونية ،الموارد البلرية ،التعويضات ،أداا العاملين.
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The Impact of E-Compensations and Benefits on Employee’s Performance in
Amman
Batoul M. Yakti
Amman Arab University

Prof. Belal Barhem
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Abstract
This study aimed to know the influence of E-Compensation and Benefits in terms of
(salaries, allowances, training and development, work environment, health insurance, social
security and vacations) on the employees performance of (MenaITech) in Amman, Jordan in
terms of (accuracy, speed, quality of performance, commitment and discipline). The study
sample population consisted of all the employees (200 employees) in MenaITech Company.
The researcher relied on the deceptive analytical method based on a questionnaire
distributed to the sample of the study. The sample is a random sample. The study concluded
that there is a statistically significant effect at the level (α = 0.05) of the E-Compensation and
benefits of human resources in terms of (salaries, allowances, training and development,
work environment, health insurance, social security and vacations) on employees
performance in terms of (accuracy, speed, quality of performance, commitment and
discipline). A review of the impact values of the independent variable (E-compensation and
benefits) shows that vacations variable was the most influential, followed by allowances
variable, and then the work environment variable.
The researcher recommends the company to pay more attention and to focus on the
process of training and development of its employees. According to the questionnaire, this
showed a medium level acceptance in terms of training and development.
Key Words: Electronic management, Human Resource Management, Compensation,
Employees Performance.
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المقدمة:
تتغير أساليب ندارة األعمال وتتطور نستراتيجياتها بلكل مستمر حالها حال العلوم و المجاالت األخرأ ،ومنها
اودارة اولكترونيااة للموارد البلاااااااريااة E-HRM -التي تعادّ واحاادة من نتااائج عمليااة التطورات التكنولوجيااة في مجااال
تكنولوجيا المعلومات ،والتي نلااااأ عنها قاعدة بيانات نلكترونية تساااااعد في اودارة والت،طيط والمتابعة ألنلااااطة الموارد
البلاااارية ،وما يُميّز هذه القاعدة أنها نلكترونية في كل عملياتها على عكس الطريقة التقليدية القديمة .وبحسااااب Wright
1998( and Snellد فإنّ هذه اودارة تسااااااات،دم منهجين في متابعة عملياتها؛ األول هو العمودل وهو المتعلق بإدارة
الموارد البلااااارية اتها ،والثاني أفقي يتعلق بالموارد البلااااارية وارتباطاته باودارات الم،تلفة األخرأ في المنظمة .وما
ساااتتناوله هذه الدراساااة في ندارة الموارد البلااارية اولكترونية هو اودارة اولكترونية للتعويضاااات واالمتيازات وتأثيرها
على أداا العاملين.
وبين تنوّع اودارات في عالم الحداثة والتكنولوجيا اليوم ،فقد أصبا لِزاما على اللركات الساعية للتطور والتقدم
أن تجعل اودارة اولكترونية جزاا أساسيا في عملية بناا خططها اوستراتيجية وأنلطتها اليومية ،الذل بدوره يؤثر على
أداا العاملين من مناح كثيرة ،وستركز هذه الدراسة على بعض األبعاد المتعلقة بأداا العاملين من حيث (الدقة والسرعة،
وجودة األداا ،وااللتزام واالنضباثد.
وفي األردن هناك الكثير من اللاااركات التي تعمل على تطبيق نظام ندارة الموارد البلااارية اولكترونية ضااامن
نداراتها على اختال أحجامها ال صغيرة منها والمتو سطة والكبيرة ،وعلى اختال قطاعاتها ،نحو ال صناعية أو ال،دمية
ونيرها وحساااااااب طبيعتها حكومية أو قطاع خاص .ونن الدراساااااااة الحالية ساااااااو تتناول تطبيقاتها ضااااااامن واحد من
المؤسااااسااااات األردنية التي تطبق ندارة الموارد البلاااارية اولكترونية ،وتقوم هي بعمل هذا النظام كواحدة من شااااركات
الحلول اولكترونية (أو ما يُسمى بتكنولوجيا المعلوماتد ودارة الموارد البلرية هي شركة ميناآيتك.
يُع ّد هذا النوع من اودارة اولكترونية فعّاال في مثل هذا القطاع بسااااااابب امتداده واتسااااااااع حجمه فيما يُقدم من
منتجات وخدمات بأشااكالها الملموسااة ونير الملموسااة التي بدورها تؤثر على ندارة أداا الموظفين بالنساابة لـااااااااِ (الدقة،
والسرعة وجودة األداا ،وااللتزام واالنضباثد ،وسيتم دراسة هذه المتغيرات في شركة ميناآيتك.
مشكلة الدراسة:
تسااعى اللااركات لتحقيق أهدافها التي تقوم بالت،طيط لها ،ال أن تكون بعيدة عن مسااارها .وتعد الموارد البلاارية
واحدة من أهم األصااااول في تحقيق األهدا المؤسااااسااااية ،والسااااؤال كيل يكون لك؟ تعمل ندارة الموارد البلاااارية على
تحفيز العاملين المجتهدين والمؤثرين في نمو اللااركة ونجاحها ،وتحقيق أهدافها ،والتي تتمثل باالحتفاظ وجذب الكفااات
نليها واوبداع اودارل ومن جانب الموظفين ،نضاااافة ألثر لك على التنافس وتحقيق أعلى تواجد لها في الساااوق المحلي
والعالمي.
ويع ّد قطاع ندارة المعلومات اولكترونية من القطاعات الكبيرة والمتعددة في أنلااطتها والمتوسااعة في انتلااارها،
ومن خالل حاجة اللااااركات عامة وشااااركة ميناآيتك لنظام فعّال وسااااريع ودقيق يساااااعدها في عملياتها اودارية ومتابعة
عملياتها اليومية في فروعها المنتلاااااارة ،لذا كان نظام اودارة اولكترونية للموارد البلاااااارية المتمثل باودارة اولكترونية
للتعويضات واالمتيازات .ومن متابعة الباحثين البسيطة لبعض األبحاث واللركات التي عملت بها ،فإنّ الملكلة قد تكمن
بقدرة ال لركات على نعطاا قيمة ملمو سة ألداا العاملين المعنول من حيث هذه األبعاد (الدقة ،وال سرعة ،وجودة األداا،
وااللتزام واالنضاااااااباثد؛ فكان نظام تكنولوجيا المعلومات حال متمثال باودارة اولكترونية المسااااااات،دمة في قسااااااام ندارة
الموارد البلرية ،وستقوم هذه الدراسة بإظهار مدأ فاعلية هذا النظام وقدرته فعال على ردم هذه الفجوة بتحويل األعمال
المعنوية من قِبَل الموظفين لمعلومات رقمية يمكن تحليلها واستنتاج الملكلة وحلها.
وهو ما تقوم به معظم اللااااااركات الكبيرة والمتوسااااااطة الحجم باتباع هذا النوع من اودارة لتزيد من كفااة أداا
العاملين لديها فيؤثر لك على (الدقة ،والساااااارعة ،وجودة األداا ،وااللتزام واالنضااااااباثد ،وهذا ما أوصاااااات به أيضااااااا
الدراسات السابقة في ات اللأن ،ومنها دراسة حنان (2015د التي استهدفت قطاع المصار في مدينة طرابلسةليبيا،
ودراسة خالد (2017د التي استهدفت قطاع الغاز والبترول في الجزائر.
وبناا عليه فقد جاات هذه الدراساااة لمعرفة أثر اودارة اولكترونية للتعويضاااات واالمتيازات بأبعادها (الرواتب
واوضااافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصااحي ،والضاامان االجتماعي ،واوجازاتد للموارد البلاارية
على أداا العاملين من حيث (الدقة ،والسرعة ،وجودة األداا ،وااللتزام واالنضباثد.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
(األهمية النظرية)
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تعدّ أهمية الدراساااااااة من ناحية اوثراا الفكرل في مثل هذا النوع من الدراساااااااات المتعلقة باودارة اولكترونية
للموارد البلرية متغير (التعويضات واالمتيازاتد ،وخاصة أنها تعدّ مواصلة لما سلل من الدراسات السابقة واألبحاث
المتلاااركة بمفاهيمها الرئيسااة ومتغيراتها المسااتقلة والتابعة ،نضااافة لوجود نطار خاص يوضااا العالقة بين هذه المفاهيم
وخصائصها ضمن النمو ج ال،اص بها.
األهمية التطبيقية:
تأتي أهمية الدراساااااااة من مدأ اساااااااتفادة شاااااااركة ميناآيتك من هذا النظام اودارل الحديث المتمثل في اودارة
اولكترونية للتعويضاااااااات واالمتيازات ومدأ تأثر أداا العاملين من حيث (الدقة ،والسااااااارعة ،وجودة األداا ،وااللتزام
واالنضباثد والعالقة بين هذين المتغيرين ،وهذا من شأنه أن يرفع من وظائل قسم الموارد البلرية ،وجعله أكثر فاعلية
ولممارساته صدأ أكبر.
وتطما هذه الدراسااة نلى نلاار هذا النوع من األفكار فيما ي،ص متغيراتها المسااتقلة والتابعة التي من شااأنها أن
تساعد الكثير من اللركات في التنافس ،وتقليل التكلفة ،نضافة لزيادة األرباح.
الدراسات السابقة:
تم مراجعة العديد من الدراسااااات السااااابقة ات العالقة مثل دراسااااة كَدو كَنه2009( ،د التي أُجريت على جميع
الفنادق من فدات ال،مس واألربع والثالث نجوم في األردن .وخَلُصاااَتْ الدراسااااة نلى أبرز النتائج منها بوجود عالقة بين
التعويضاااات المتعلقة (باألجر اللاااهرل واوكرامياتد على أداا الفنادق والمتمثلة (باويرادات واوشاااغال الفندقي ورضاااا
الجمهورد ،وتوصاالت نلى أبرز التوصاايات ضاارورة معاملة كافة الموظفين بعدالة ومساااواة من حيث الحقوق والواجبات
وما يترتب عليه من أجور ومزايا نضااافية .واسااتفادت الدراسااة الحالية من المتغير المسااتقل المتعلق (التعويضاااتد كأحد
متغيرات البحث المسااتقلة ،ولكن الباحثين ساايقومان بقياسااه ضاامن اودارة اولكترونية للتعويضااات واالمتيازات للموارد
البلرية.
وهدفت دراساااااااة المطيرل (2009د نلى معرفة العالقة بين اسااااااات،دام نظم المعلومات اودارية وجودة األداا
للعاملين في المساااتلااافيات العامة في المملكة العربية الساااعودية .ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراساااة وجود عالقة
نيجابية بين است،دام نظم المعلومات اودارية في المستلفيات العامة في المملكة العربية السعودية وبين جودة األداا ومن
المؤشاااارات في زيادة جودة األداا المؤهل العلمي وساااانوات ال،برة .ومما أوصااااى به الباحث المسااااتلاااافيات العامة في
الساااااعودية بأهمية تبادل ال،برات بين العاملين كي تكون جودة األداا مرتفعة في جميع وظائل المساااااتلااااافى .اساااااتفادت
الدراسة الحالية من المتغير التابع (جودة األدااد في بناا أنمو ج الدراسة.
أما دراساااااة الدايني (2010د ،فقد هدفت نلى معرفة أثر اودارة اولكترونية ودور تطوير الموارد البلااااارية في
تحسااااين أداا المنظمة ،واشااااتملت عينة الدراسااااة على ( 214فرداد .وخَلُصاااَت الدراسااااة نلى أهمية التكنولوجيا لإلدارة
اولكترونية من وجهة نظر عينة الدراسااة في مصاار الرافدين .ومن أبرز التوصاايات التي أشااارت لها الدراسااة بأهمية
تفعيل قاعدة المعلومات في مصر الرافدين و لك من أجل تقديم ال،دمات بكفااة عالية والتي ستؤثر على مستويات أداا
العاملين ،وقد اسااتفادت الدراسااة الحالية من متغيرات الدراسااة الرئيسااة المتعلقة باودارة اولكترونية للموارد البلاارية في
بناا أنمو ج الدراسة.
أما دراسة العمورل (2014د ،فقد هدفت نلى معرفة مدأ أثر تطبيق أنلطة الموارد البلرية على أداا العاملين
في مؤساااساااة الضااامان االجتماعي األردنية .من نتائج هذه الدراساااة وجود أثر ل داللة نحصاااائية لتطبيق وظائل ندارة
الموارد الب لرية بعنا صرها والتي ا ستفادت منها البحث والمتمثلة في (التعوي ضات والحوافزد على أداا العاملين المتعلق
بمتغيرات عدة اسااااااتفاد البحث منها (االلتزام ،وننجاز المهام واالنضااااااباثد .ومما أوصاااااات به الدراسااااااة بأهمية نعطاا
الصااالحيات لوظائل ندارة الموارد البلاارية و لك ألهميتها ودورها الفاعل في تحسااين أداا العاملين باعتبارهم العنصاار
األساسي والمهم فيها .واستفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في متغيرها المتعلق بإدارة الموارد البلرية اولكترونية
في جانب اودارة اولكترونية للتعويضات واالمتيازات وأثر على المتغير التابع (أداا العامليند المتمثل بإحدأ عناصره:
االنضباث وااللتزام.
أما دراساااااة خلااااامان (2014د ،فهدفت نلى معرفة أثر ممارساااااة ندارة الموارد البلااااارية اولكترونية على أداا
األعمال في قطاع االتصاالت األردنية من وجهة نظر الموظفين المتمثلة بثالث شركات اتصاالت أردنية (زين ،وأمنية،
وأورانجد.
خَلُصااَتْ الدراسااة نلى وجود أثر نيجابي بداللة نحصااائية مرتفعة لممارسااات ندارة الموارد البلاارية اولكترونية
بمتغيراتها (االسااااااتقطاب اولكتروني ،واالختيار اولكتروني ،والتدريب اولكتروني ،والتدريب اولكتروني ،وتقييم األداا
اولكتروني ،واالتصااااااااالت اولكترونية ،والتعويضاااااااات اولكترونيةد على أداا األعمال التلاااااااغيلي بمتغيراته (الوقت،
والتكلفة ،وجودة ال،دمة ،والمرونةد .وما أوصااى به الباحث بأهمية تعميم نتائج الدراسااة المتعلقة بإدارة الموارد البلاارية
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اولكترونية في قطاع االتصااااااااالت األردنية على بقية القطاعات في األردن .واساااااااتفادت الدراساااااااة الحالية من نتائج
وتوصيات الدراسة المتعلقة في المتغير المستقل (اودارة اولكترونية للموارد البلرية والمتعلق بالتعويضات اولكترونيةد
في بناا أنمو ج الدراسة لهذه الدراسة.
ودراسة العباني (2015د هدفت نلى تو ضيا أثر تدريب الموارد البلرية في ننجاح تطبيق اودارة اولكترونية.
وتكوّن مجتمع الدراسة من قطاع المصار في مصر األمان الرئيسي في طرابلسةليبيا .خَلُ صَتْ الدراسة نلى وجود
قصاااور في ملااااركة الموارد البلااارية بالمصااار في البرامج التدريبية ،والمصااار ال يعتمد على تقنيات اونترنت في
تقديم ال،دمات للزبائن ومسااااتوأ تطبيق اودارة اولكترونية متوسااااطا .وما أوصااااى به الباحث بأهمية دعم اودارة العليا
لتطبيق اودارة اولكترونية وتطوير البرامج التدريبية ،واسااتفادت الدراسااة الحالية من نتائج وتوصاايات الدراسااة في بناا
أنمو جها وما سيتم قياسه في هذا البحث باودارة اولكترونية للتعويضات واالمتيازات للموارد البلرية.
أما دراسة مصلا (2016د ،هدفت نلى معرفة أثر ندارة التعويضات على أداا العاملين من خالل دراسة ميدانية
تمت على شااااركة األدوية والصااااناعات الطبية المساااااهمة العامة في األردن .من أبرز نتائج هذه الدراسااااة وجود أثر ل
داللة نحصاااائية ودارة التعويضاااات على أداا العاملين وخاصاااة بمتغير الرواتب ،والذل دلّ على أنه ال يناساااب مساااتوأ
احتياجاتهم والتزاماتهم اللهرية ،ومن أبرز ما أوصت به الدراسة بأهمية است،دام نستراتيجيات تعويضات مناسبة الذل
يمكن تطبيقه من خالل نعادة تصميم هيكل الرواتب للعاملين.
وهدفت دراسة رجم (2017د نلى تقييم أثر نظام معلومات الموارد البلرية وتطبيقها على نستراتيجيات الموارد
البلااارية (نساااتراتيجية التطوير والتدريب ،ونساااتراتيجية التعويضاااات ونساااتراتيجية تقييم أداا العامليند ،مجتمع الدراساااة
أربع مؤسااسااات عمومية ومؤسااسااتان أجنبيتان ،عينة الدراسااة مكونة من أربعة آال موظل (4000د موزعين في تلك
المؤسسات على ثالثة وخمسين (35د موقعا.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل النظر في أهدا الدراساااات الساااابقة وعيناتها يظهر أن بعضاااها قد تناول اودارة اولكترونية للموارد
البلااارية (والتي من ضااامنها التعويضاااات واالمتيازاتد لدأ عينات متنوعة ،فدراساااة كَدو كَنه (2009د أجرأ دراساااته
المتعلقة بالتعويضااات في مجموعة من الفنادق في األردن ،ودراسااة العمورل (2014د تناولت القطاع الحكومي المتمثل
بالضاامان االجتماعي وأثر تطبيق أنلااطة ندارة الموارد البلاارية على أداا العاملين فيها ،أما دراسااة مصاالا (2016د فقد
تناولت القطاع الطبي الدوائي المتمثل بلركات األدوية الموجودة في األردن.
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير المقاييس ودعم اوطار النظرل من خالل نتائج هذه
الدراسات باوضافة لتفسير نتائج الدراسة الحالية ومقارنتها بالدراسات السابقة.
وتتميز الدراسااة الحالية بعينتها المتمثلة بلااركة أردنية محلية قامت بإنلاااا أساالوب ندارل حديث متمثال باودارة
اولكترونية للموارد البلااااارية وتصاااااديره للدول الم،تلفة ،نضاااااافة لتميزها بإلقاا الضاااااوا على واحدة من وظائل ندارة
الموارد البلرية وهي (التعويضات واالمتيازاتد المتمثلة بإدارتها اولكترونية ال التقليدية.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراساااااة على المنهج الوصااااافي التحليلي و لك من خالل وصااااال خصاااااائص ومتغيرات الدراساااااة،
واالستداللي الختبار االنحدار لبيان أثر المتغير المستقل على التابع.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراساااااااة من العاملين في شاااااااركة ميناآيتك في عمان والبالغ عددهم (200د موظل ،أما عينة
الدراسة فتكونت من جميع العاملين في شركة ميناآيتك في عمّانةاألردن.
عينة الدراسة:
تتكون وحدة المعاينة من العاملين في شاااركة ميناآيتك في األردن .وقد تم اختيارها علاااوائيا باسااات،دام الطريقة
العلوائية البسيطة ،وبلغ عددهم (100د ،ووزّعت االستبانة عليهم جميعها ،وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل (72د
و لك بنساااابة (%72د التي ُوزّعت من مجموع االسااااتبانات ،وتكوّنت من ( 7مديرين ،و 1نائب مدير ،و 1مدير ندارل،
و 60موظفاد ،و لك بحسب الجدول رقم (1د:
جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية
المتغير
النوع االجتماعي
الحالة االجتماعية

العدد
48
24
72
32
39

الفئات
كر
أنثى
المجموع
متزوج
أعزب
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النسبة المئوية
%66.7
%33.3
%100
%44.4
%54.2

المستوأ التعليمي

المركز الوظيفي

الجنسية

العمر

ال،برة

نير لك
المجموع
ثانول
دبلوم
بكالوريود
دبلوم عالي
ماجستير
المجموع
مدير
نائب مدير
مدير ادارل
رئيس قسم
موظل
المجموع
أردنية
أجانب
المجموع
 -20أقل من 30
 -30أقل من 40
 -40أقل من 50
 – 50أقل من 60
 60فأكثر
المجموع
-1أقل من  5سنوات
-5أقل من  10سنوات
-10أقل من  15سنوات
-15أقل من  20سنوات
 20سنة فأكثر
المجموع

%1.4
%100
%1.4
%1.4
%84.7
%1.4
%11.1
%100
%9.7
%1.4
%1.4
%4.2
%83.3
%100
%90.3
%9.7
%100
%62.5
%33.3
%4.2
%0
%0
%100
%59.7
%23.6
%6.9
%6.9
%2.8
%100

1
72
1
1
61
1
8
72
7
1
1
3
60
72
65
7
72
45
24
3
0
0
72
43
17
5
5
2
72

أدوات الدراسة:
قامت الباحثة بتطوير االساااتبانة بما يتماشاااى مع متغيرات الدراساااة المساااتقلة والتابعة وباللاااكل الذل يُمكن من
خالله اختبار فرضاايات هذه الدراسااة .ومن أجل التأكد من ثبات وصاادق الدراسااة وثبات أداتها فقد تم اعتماد ما أمكن من
مقاييس تم است،دامها في الدراسات السابقة والتي أثبتت صدق أداتها ووثوقها .ووزّعت نجابات أفراد عينة الدراسة عن
مقياد لكرت (Likert Scaleد ضااااامن فقرات االساااااتبانة والتي تعدّ ساااااهلة الفهم لدأ المساااااتجيبين لالساااااتبانة وأكثرها
است،داما ،وهي موزعة على النحو التالي في الجدول رقم (2د:
الجدول رقم ( )2مقياس لكرت الخماسي
موافق بشدة
5

موافق
4

محايد
3

وللحكم على تحديد درجة الموافقة لقيم المتوسااط الحسااابي بهد
((1-5د÷1.33=3د بحسب ما هو مدرج في الجدول رقم (3د:

غير موافق
2

غير موافق بشدة
1

تحديد درجة الموافقة باساات،دام المعادلة التالية

الجدول رقم ( :)3جدول المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة
مستوى درجة الموافقة
مستوأ من،فض
مستوأ متوسط
مستوأ مرتفع

المتوسط الحسابي
من  – 1.00أقل من 2.33
من  – 2.34أقل من 3.67
من  – 3.68أقل من 5.00

أما بما ي،ص الحدود التي اعتمدتها الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي لمتغيرات أنمو ج الدراسة ،فقد
حدد الباحثان بحسب الجدول رقم (3د نلى ثالثة مستويات (من،فضة ،ومتوسطة ،ومرتفعةد.
صدق األداة
تم است،دام أسلوب الصدق الظاهرل لقياد صدق األداة ،التي من خالل عرضها على األساتذة المحكمين بصورتها
النهائية في كال من جامعة عمان العربية وجامعة البلقاا التطبيقية وهم أ صحاب االخت صاص في ق سم ندارة األعمال والموارد
البلرية .وتم هذا التحكيم للتأكد من تغطية االستبانة لجميع جوانب الدراسة األساسية ووضوحها وسالمة صيانتها ومحتواها.
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واشاااااتملت االساااااتبانة األولية على (28د فقرة من فقرات قياد اودارة اولكترونية للتعويضاااااات واالمتيازات،
وعلى (27د فقرة من فقرات أداا العاملين بحسب الجدول رقم (4د التالي:
الجدول رقم ( )4توزيع فقرات االستبانة وعددها لكل عنصر
المتغير المستقل :اإلدارة اإللكترونية للتعويضات واالمتيازات
أوال :اودارة اولكترونية للتعويضات
الفقرات (5-1د
الرواتب
الفقرات (11-6د
اوضافات
ثانيا :اودارة اولكترونية لالمتيازات
الفقرات (15-12د
التدريب والتطوير
الفقرات (18-16د
بيدة العمل
الفقرات (21-19د
التأمين الصحي
الفقرات (24-22د
الضمان االجتماعي
الفقرات (28-25د
اوجازات
المتغير التابع :أداا العاملين
الفقرات (33-29د
الدقة
الفقرات (39-34د
سرعة اونجاز
الفقرات (46-40د
جودة األداا
الفقرات (51-47د
االلتزام
الفقرات (55-52د
االنضباث

ثبات األداة
العتماد مدأ صالحية االستبانة أداة لجمع المعلومات والبيانات لهذه الدراسة ،تم اختبار ثبات األداة المست،دمة
في قياد المتغيرات و لك باساااات،دام اختبار كرونباخ ألفا (Cronpach’s alphaد لالتساااااق الداخلي لفقرات االسااااتبانة
(Sekran, 2013, P16د ،ويعتمد هذا األساالوب في قياسااه على مدأ اتساااق نجابة الفرد لكل فقرة من فقرات االسااتبانة،
وأنه يُعد كمؤشاار لمدأ االرتباث واالتساااق بين فقرات المقياد ،والذل يؤكد مدأ صااالحية االسااتبانة وفقراتها أداة لجمع
المعلومات والبيانات الالزمة لهذه الدراسة.
لقياد مستوأ االتساق الداخلي تم است،دام معامل كرونباخ ألفا  Cronbach’s Alphaلفقرات االستبانة ،وأنّ الجدول رقم (5د
التالي يوضا لك:
الجدول رقم ( :)5معامالت الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا:
المجال

اودارة اولكترونية
للتعويضات واالمتيازات
للموارد البلرية

أداا العاملين

البُعد
الرواتب
االضافات
التدريب والتطوير
بيدة العمل
التأمين الصحي
الضمان االجتماعي
اوجازات
االدارة اولكترونية ككل
الدقة
سرعة اونجاز
جودة األداا
االلتزام
االنضباث
أداا العاملين ككل

عدد الفقرات
5
6
4
3
3
3
4
28
5
6
7
5
4
27

معامل الثبات
0.870
0.760
0.885
0.811
0.694
0.765
0.679
0.882
0.791
0.796
0.849
0.860
0.806
0.944

يوضا الجدول رقم (5د بأنّ معامل الثبات الكلي للمتغير المستقل (اودارة اولكترونية للتعويضات واالمتيازاتد
والمتغير التابع (أداا العامليند كانت أعلى من نسااااااابة (%70د ،وهذا يدل على وجود اتساااااااااق داخلي بين فقرات أداة
الرساااااالة بنسااااابة (%91د ،التي تعني بأنّ الفقرات صاااااالحة للتحليل ،وهو ما يؤكد صاااااالحية أداة الدراساااااة في اختبار
الفرضيات.
إجراءات الدراسة
بعد عملية التحكيم لالستبانة وتصميمها ومراجعتها باللكل النهائي ،نضافة للتأكد من صدق أدواتها وثباتها ،فقد
قام الباحثان بتوزيعها على أفراد العينة المكوّنة من (100د مدير وموظل في شركة ميناآيتك .وبعد لك قاما بإعادة جمع
االسااااتبانة المعبأة من العينة المحددة واسااااتبعاد النساا ا نير الصااااالحة منها ،وبعدها قامت بتعبدة هذه البيانات الصااااالحة
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للتحليل اوحصائي على برنامج (SPSS- Statistical Package for Social Sciencesد أو ما يُعر
اوحصائية للعلوم االجتماعية و لك بغرض معالجتها نحصائيا من خالله.
أساليب التحليل اإلحصائي
قام الباحثان باعتماد بعض األساااليب اوحصااائية والوصاافية واالسااتداللية في الدراسااة الختبار صااحة فرضاايات
الدراسة من أجل تحقيق أهدافها ،وهي على اللكل التالي:
 .1النسبة المدوية :وهي نسبة است،دمت لقياد التوزيعات التكراربية النسبية المتعلقة ب،صائص أفراد العينة وأجوبتهم
عن أسدلة االستبانة.
 .2الوسط الحسابي :يعد من أبرز مقاييس النزعة المركزية وعلى هذا األساد تم است،دامه و لك لقياد متوسط
نجابات أفراد العينة على أسدلة االستبانة التي من خاللها تُقدّر أوزان الفقرات ،ويُحكم عليها بأنها (مرتفعة،
ومتوسطة ،وضعيفةد ،التي تُع ّر رياضيا أنها مجموعة القياسات وفق العدد.
 .3االنحدار ال،طي :اُست،دم ألجل معرفة أثر اودارة اولكترونية للتعويضات واالمتيازات للموارد البلرية على
أداا العاملين في شركة ميناآيتك الموجودة في األردن.
α( Significance Level .4د مستوأ الداللة :الذل تم اعتماد نسبة (0.05د الحد األعلى لمستوأ الداللة المعنوية،
وبناا عليه ن ا كان مستوأ الداللة (0.05د أو أقل ،فإن لك يعني وجود فروق ات دالالت نحصائية ،أما ن ا
كان المستوأ للداللة أكبر من (0.05د ،فيعني أنه ال توجد فروق ات دالاللة نحصائية.
 .5اختبار كرونباخ ألفا  :Cronbach’s Alpha -وقد است،دم الختبار ثبات أداة القياد واالستبانة.
 .6االنحرا المعيارل :الذل است،دم كأحد مقاييس التلتت المست،دمة لقياد االنحرا في نجابات أفراد العينة عن
الوسط الحسابي.
نتائج الدراسة:
أوالً :النتائج المتعلقة بمجال اإلدارة اإللكترونية للتعويضات واالمتيازات وأبعاده:
لإلجابة عن هذا السااااؤال تم حساااااب المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية لمجال اودارة اولكترونية
للتعويضااات واومتيازات بأبعاده (الرواتب واوضااافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصااحي ،والضاامان
االجتماعي ،واوجازاتد .و لك مبين في الجزا التالي من التحليل ،جدول رقم (6د:
ببرنامج الحزمة

جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية ألبعاد مجال اإلدارة اإللكترونية للتعويضات واالمتيازات.
رقم المجال

المجال

ترتيب المجال

المتوسط الحسابي

6
1
5
7
2
4
3

الضمان االجتماعي
الرواتب
التأمين الصحي
اوجازات
اوضافات
بيدة العمل
التدريب والتطوير
الكلي

1
2
3
4
5
6
7

4.64
4.44
4.44
4.13
3.95
3.80
3.29
4.09

االنحراف
المعياري
0.52
0.63
0.69
0.75
0.77
1.00
1.29

درجة الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يتضااااا من الجدول رقم (6د أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسااااة على مجال اودارة اولكترونية للتعويضااااات
واالمتيازات بلاااكل عام مرتفعة ،فبلغ المتوساااط الحساااابي للمجال ككل (4.09د وبانحرا معيارل (0.564د ،في حين
حاز بُعد الضاااااامان االجتماعي على أعلى متوسااااااط حسااااااابي فبلغ (4.64د وبانحرا معيارل (0.52د وبدرجة موافقة
مرتفعة ،وحلّ ثانيا بُعدلّ الرواتب والتأمين الصاااحي بمتوساااط حساااابي (4.44د لكل منهما وبانحرا معيارل (،0.63
0.69د على التوالي ودرجة موافقة مرتفعة ،أما ثالثا فجاا بُعد اوجازات بمتوساااط حساااابي (4.13د وبانحرا معيارل
(0.75د ودرجة موافقة مرتفعة ،ثم بُعد اوضافات بمتوسط حسابي (3.95د وبانحرا معيارل (0.77د ودرجة موافقة
مرتفعة ،ثم بُعد بيدة العمل بمتوساااااط حساااااابي (3.80د وبانحرا معيارل (1.00د ودرجة موافقة مرتفعة ،وأخيرا بُعد
التدريب والتطوير بمتوساااط حساااابي (3.29د وبانحرا معيارل (1.29د ودرجة موافقة متوساااطة .ويمكن تفساااير هذه
النتيجة أنها تُظهر أهمية تحقيق احتياجات الموظفين األساااسااية للتدريب فترة عملهم في اللااركة ،والتي تؤثر بالتالي على
أدائهم وننجاز مهامهم في اللركة ،وأيضا أهمية اودارة اولكترونية للموظفين واست،دامهم لها في متابعة شؤونهم.
ثانيًا :النتائج المتعلقة بمجال أداء العاملين وأبعاده:
لإلجابة عن هذا السااااؤال تم حساااااب المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية لمجال أداا العاملين بأبعاده
(الدقة وسرعة اونجاز ،وجودة األداا ،وااللتزام ،واالنضباثد .و لك مبين في التحليل التالي ،في الجدول رقم (7د:
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية ألبعاد مجال أداء العاملين.
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رقم المجال

المجال

ترتيب المجال

4
5
2
3
1

االلتزام
االنضباث
سرعة اونجاز
جودة األداا
الدقة
الكلي

1
2
3
4
5

االنحرا
المعيارل
0.76
0.84
0.76
0.74
0.88
-

المتوسط
الحسابي
4.24
4.05
3.98
3.93
3.78
3.99

درجة الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضاااا من الجدول رقم (7د أن درجة موافقة أفراد عينة الدراساااة على مجال أداا العاملين بلاااكل عام مرتفعة،
فبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (3.99د وبانحرا معيارل (0.69د ،في حين حاز بُعد االلتزام على أعلى متوسط
حساااابي فبلغ (4.24د وبانحرا معيارل (0.76د وبدرجة موافقة مرتفعة ،محل ثانيا بُعد االنضاااباث بمتوساااط حساااابي
(4.05د وبانحرا معيارل (0.84د ودرجة موافقة مرتفعة ،أما ثالثا فجاا بُعد سرعة اونجاز بمتوسط حسابي (3.98د
وبانحرا معيارل (0.76د ودرجة موافقة مرتفعة ،ثم بُعد جودة األداا بمتوسااااط حسااااابي (3.93د وبانحرا معيارل
(0.74د ودرجة موافقة مرتفعة ،وأخيرا بُعد الدقة بمتو سط ح سابي (3.78د وبانحرا معيارل (0.88د ودرجة موافقة
مرتفعة .وتُعزأ نتيجة االلتزام بمدأ شاااعور العاملين في اللاااركة بمساااؤوليتهم تجاه المهام المطلوبة منهم ووجودهم فيها
أيضا.
والختبار الفرضااااية المتعلقة بمتغير أثر اودارة اولكترونية للتعويضااااات واالمتيازات على أداا العاملين ،فقد تم
اساات،دام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر أبعاد اودارة اولكترونية للتعويضااات واالمتيازات للموارد البلاارية على
أداا العاملين ،ويتضا في جدول (8د:
جدول ( :)8أثر أبعاد اإلدارة اإللكترونية للتعويضات واالمتيازات للموارد البشرية على أداء العاملين
أبعاد المتغير المستقل

Beta

الرواتب
االضافات
التدريب والتطوير
بيدة العمل
التأمين الصحي
الضمان االجتماعي
اوجازات

0.01
0.32
0.15
0.21
0.010.03
0.35

قيمةT
اإلحصائية
0.10
2.81
1.58
2.25
0.150.29
3.60

مستوى
الداللة
0.92
*0.01
0.12
*0.03
0.89
0.78
*0.00

R

0.811

R2

0.658

قيمة F

17.58

Sig

*0.00

تلاااير نتائج الجدول (8د نلى وجود أثر ل داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية
للتعويضااااات واالمتيازات للموارد البلاااارية بأبعادها (الرواتب واوضااااافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين
الصحي ،والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على أداا العاملين ،و لك استنادا على قيمة  Fوالبالغة (17.58د وبمستوأ
داللة بلغ (0.00د.
واتضااا من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباث (Rد بلغت (0.811د عند مسااتوأ الداللة (0.05د ،في حين
بلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.658د ،أل أن ما نسااااااابته (%65.8د من التغيرات في أداا العاملين يعود لإلدارة
اولكترونية للتعويضات واالمتيازات للموارد البلرية.
وبالتالي ترفض الفرضااية الصاافرية ونقبل الفرضااية البديلة التي تنص على" :يوجد أثر و داللة نحصااائية عند
مسااتوأ الداللة (=0.05د لإلدارة اولكترونية للتعويضااات واالمتيازات للموارد البلاارية بأبعادها (الرواتب واوضااافات
التدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصاااااااحي ،والضااااااامان االجتماعي ،واوجازاتد على أداا العاملين (الدقة،
والسرعة ،وجودة األداا ،وااللتزام ،واالنضباثد في شركة ميناآيتك"
وبا ستعراض قيم التأثير ألبعاد المتغير الم ستقل (اودارة اولكترونية للتعوي ضات واالمتيازات للموارد الب لريةد
يتبين أن بُعد اوجازات كان أكثر تأثيرا بقيمة بلغت (0.35د وبداللة نحصاااائية بلغت (0.00د ،تاله بُعد اوضاااافات بقيمة
تأثير (0.32د وبداللة نحصائية (0.01د ثم بُعد بيدة العمل (0.21د وبداللة نحصائية (0.03د.
في حين تم اسااااتبعاد باقي األبعاد (التدريب والتطوير ،والتأمين الصااااحي ،والضاااامان االجتماعيد من النمو ج،
و لك لعدم داللتها اوحصائية ،فبلغت قيمة الداللة لجميعها أكثر من (0.05د.
مناقشة النتائج والتوصيات:
مناقشة النتائج
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 .1يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضات
واالمتيازات للموارد البلرية بأبعادها (الرواتب واوضافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين
الصحي ،والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على أداا العاملين ،و لك استنادا على قيمة  Fوالبالغة (17.58د
وبمستوأ داللة بلغ (0.00د.
وبا ستعراض قيم التأثير ألبعاد المتغير الم ستقل (اودارة اولكترونية للتعوي ضات واالمتيازات للموارد الب لريةد
يتبين أن بُعد اوجازات كان أكثر تأثيرا بقيمة بلغت (0.35د وبداللة نحصاااائية بلغت (0.00د ،تاله بُعد اوضاااافات بقيمة
تأثير (0.32د وبداللة نحصاااااااائية (0.01د ،ثم بُعد بيدة العمل (0.21د وبداللة نحصاااااااائية (0.03د ،و لك يعني تأثير
اوجازات واوضافات وبيدة العمل على أداا العاملين ،مع استبعاد بقية األبعاد لعدم داللتها اوحصائية.
واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (مصلا2016 ،د ودراسة (Pangarso, A. et al., 2018د بوجود
أثر ل داللة نحصاااائية بتأثير ندارة اودارة اولكترونية للتعويضاااات واالمتيازات للموارد البلااارية على أداا العاملين،ن
ن هذا التأثير نيجابيّ .وأظهرت النتائج وجود درجة من الموافقة نيجابية مرتفعة لدأ تأثير الرواتب على أداا العاملين،
نّ
الذل يدل على رضا العاملين عن الرواتب التي يتلقونها ،وهي بالتالي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم والتزاماتهم اللهرية.
 .2يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضات
واالمتيازات للموارد البلرية بأبعادها (الرواتب واوضافات التدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصحي،
والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على الدقة في أداا العاملين؛
ن بُعد (اوضاااااافاتد قد بلغ مساااااتوأ الداللة له (0.01د وبُعد (التدريب والتطويرد بلغ عند مساااااتوأ الداللة
ن نّ
(0.3د ،وهذا يعني وجود أثر دال نحصاااائيا عند مساااتوأ (0.05د مع اساااتبعاد باقي األبعاد لعدم وجود أثر عند مساااتوأ
الداللة (0.05د ،وهذا يعني أنّ اوضاااااااافات المالية وعملية التدريب والتطوير تؤثر على دقة األداا لدأ العاملين .وعليه
فإن اوضاااااااافات تعدّ من أبرز النقاث التي تراعيها اللاااااااركة وهي ات تأثير عال على أداا العاملين لديها ،والتي تتمثل
بالزيادات الساانوية أو االمتيازات التي يسااتحقها الموظل نتيجة عمل أو نلاااث ما .وأنّ اللااركة تعمل على توفير الحقوق
األساااااسااااية والقانونية لموظفيها والمتعلقة بالنظام الداخلي ومعرفتهم بالتطورات الحاصاااالة فيه أوال بأول ،وتسااااجيلهم في
التأمين الصااااحي والضاااامان االجتماعي ومتابعة أمورهم فيه.واتفقت هذه الدراسااااة مع دراسااااة (قويلااااة2007 ،د بأهمية
اوضافات للعاملين وتأثيرها اويجابي عليهم من حيث أدااهم وزيادة ننتاجيتهم.
 .3يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضات
واالمتيازات للموارد البلرية بأبعادها (الرواتب ،واوضافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين
الصحي ،والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على السرعة في أداا العاملين ،و لك استنادا على قيمة  Fوالبالغة
(10.80د وبمستوأ داللة بلغ (0.00د.
بُعد اوضافات كان أكثر تأثيرا بقيمة بلغت (0.279د وبداللة نحصائية بلغت (0.04د ،تاله بُعد اوجازات بقيمة
تأثير (0.276د وبداللة نح صائية (0.02د ،مع ا ستبعاد بقية المتغيرات ،ومما يعني أنّ او ضافات واوجازات تؤثر على
السااارعة في أداا العاملين .وما أظهرته هذه الدراساااة من نتائج تدل على اهتمام اللاااركة بتعزيز أداا عامليها عن طريق
تأمين الرواتب واو ضافات باو ضافة لنظام اوجازات الذل ي ساعد العاملين في العودة للعمل بنَفَس جديد ،وأنّ بيدة العمل
التي توفرها اللركة ساعدت في تحفيز العاملين ،وزيادة أدائهم ،وارتفاع الدقة والسرعة وجودة األداا لديهم .واتفقت هذه
الدراساااة مع دراساااة (خلااامان2014 ،د التي أظهرت وجود أثر نيجابي مرتفع من اودارة اولكترونية للموارد البلااارية
ن الباحث أوصى بأهمية النظر نلى هذا األمر وتعميمه واالستفادة منه.
على أداا العاملين من حيث الوقت والسرعة ،ن ن ّ
 .4يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضات
واالمتيازات للموارد البلرية بأبعادها (الرواتب ،واوضافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين
الصحي ،والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على جودة أداا العاملين ،و لك استنادا على قيمة  Fوالبالغة
(14.55د وبمستوأ داللة بلغ (0.00د .ومن األبعاد المؤثرة في جودة أداا العاملين هي بُعد (اوجازاتد الذل
كان أكثر تأثيرا بقيمة بلغت (0.457د وبداللة نحصائية بلغت (0.00د ،تاله بُعد بيدة العمل بقيمة تأثير (0.246د
وبداللة نحصائية (0.016د ،مع استبعاد بقية األبعاد لعدم وجود تأثير ا داللة نحصائية.
واتفقت هذه الدراساااااااة مع دراساااااااة (المطيرل2009 ،د والتي أظهرت وجود عالقة نيجابية بين نظام اودارة
اولكترونية للموارد البلرية على جودة أدائهم في المستلفيات العامة في المملكة العربية السعودية.
 .5يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضات
واالمتيازات للموارد البلرية بأبعادها (الرواتب واوضافات التدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصحي،
والضمان االجتماعي ،واوجازاتد على االلتزام في أداا العاملين ،و لك استنادا على قيمة  Fوالبالغة (7.02د
وبمستوأ داللة بلغ (0.00د .وباستعراض قيم التأثير ألبعاد المتغير المستقل (اودارة اولكترونية للتعويضات
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واالمتيازات للموارد البلريةد يتبين أن بُعد اوجازات كان أكثر تأثيرا والوحيد بقيمة بلغت (0.329د وبداللة
نحصائية بلغت (0.011د ،مع استبعاد بقية األبعاد لعدم داللتها اوحصائية.
وقد اتفقت هذه الدراسااااة مع دراسااااة (اللاااارعة2010 ،د التي أظهرت وجود أثر نيجابي مرتفع لعملية التدريب
والتطوير على أداا العاملين في جميع مستوياتهم الوظيفية في اللركة والمؤثرة كعامل نستراتيجي لتحقيق أهدافها.
يتبين من التحليل وجود أثر ل داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة (0.05=αد لإلدارة اولكترونية للتعويضااات
واالمتيازات للموارد البلااااارية بأبعادها (الرواتب ،واوضاااااافات ،والتدريب والتطوير ،وبيدة العمل ،والتأمين الصاااااحي،
والضاااااامان االجتماعي ،واوجازاتد على االنضااااااباث في أداا العاملين ،و لك اسااااااتنادا على قيمة  Fوالبالغة (10.57د
وبمستوأ داللة بلغ (0.00د.
وبا ستعراض قيم التأثير ألبعاد المتغير الم ستقل (اودارة اولكترونية للتعوي ضات واالمتيازات للموارد الب لريةد
يتبين أن بُعد اوضافات كان أكثر تأثيرا والوحيد بقيمة بلغت (0.513د وبداللة نحصائية بلغت (0.00د ،مع استبعاد بقية
األبعاد لعدم داللتها اوحصائية.
واتفقت هذه الدراسااااااااة مع نتائج دراسااااااااة (العمورل2014 ،د التي أظهرت وجود أثر نيجابي مرتفع لإلدارة
اولكترونية على انضااااباث أداا العاملين في مؤسااااسااااة الضاااامان االجتماعي األردني ،ولما في لك من تحسااااين أدائهم،
وبالتالي انضباطهم والتزامهم.
التوصيات:
ومن خالل النتائج التي وصااالت نليها هذه الدراساااة ،نقترح بعض التوصااايات التي تأمل من شاااركة ميناآيتك أن
تأخذها بعين االعتبار:
 .1توصي الدارسة بأهمية تركيز اللركة على عملية التدريب والتطوير لموظفيها ،فهذا البعد كان أقل األبعاد درجة
بحسب االستبانة ،فكانت درجة الموافقة له متوسطة بنسبة انحرا معيارل =.1.38
 .2توصي الدارسة بأهمية النظر للبرامج التدريبية التي يتم نعطاؤها للعاملين ومتابعتها وتقييمها حتى تناسب
احتياجات اللركة وتكون ضمن متطلباتها ،و لك بحسب االستبانة وبدرجة موافقة متوسطة وانحرا معيارل
=.1.38
 .3توصي الدارسة اللركة بأهمية التركيز على العمل الجماعي ،فحصلت العبارة التالية على درجة موافقة متوسطة
بحسب االستبانة (تزداد ننتاجية الموظفين عندما يعملون بلكل منفردد وانحرا معيارل= ،1.20و لك ألهميته
في بُعد الدقة المتعلق بأداا العاملين.
 .4توصي الدارسة اللركة بالمضي قدما ضمن ندارتها الحالية ومزيد تطويرها ،فقد حاز االستبانة في نالبه على
درجة موافقة مرتفعة في كل أبعاده (الرواتب ،واوضافات ،واوجازات ،والضمان االجتماعي ،وبيدة العملد عدا
بُعد التدريب والتطوير فقد كان بنسبة متوسطة.
توصااااااي الدراسااااااة الباحثين في المسااااااتقبل بأهمية التركيز على دراسااااااات مسااااااتقبلية حول اودارة اولكترونية
للتعويضااااات واالمتيازات و لك لقلة األبحاث حول هذا الموضااااوع المهم في عالم ندارة الموارد البلاااارية ،وتبرز أهمية
دراسااة اودارة اولكترونية للموارد البلاارية بلااكل عام؛ و لك ألهميته في اللااركات الحديثة اليوم ولتأثيره اويجابي على
نساااااااتراتيجيات اللاااااااركات ومتابعتها وتنفيذها ،وأهمية دراساااااااة التعويضاااااااات واالمتيازات التي ترتبط بالجانب المادل
والمعنول والنفسي للعاملين وهذه األبحاث المتعلقة بالموارد البلرية ال تنتهي.
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هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى معيقات تطبيق الت،طيط اوسااااتراتيجي لدأ األندية الرياضااااية بقطاع نزة من
وجهة نظر أعضاااا مجالس ندارات األندية .اساات،دم الباحثان المنهج الوصاافي التحليلي ،واعتمدت االسااتبانة أداة للبحث.
تمثل مجتمع الدراسااااة في أعضاااااا مجالس ندارات األندية الرياضااااية في قطاع نزة والبالغ عددهم (234د عضااااوا وتم
است،دام أسلوب "المسا اللامل" وقد بلغ عدد االستبانات المستردة (214د بنسبة استرداد (%91.45د.
النتائج1( :د الموارد المالية الالزمة لألندية الرياضااااااية ،واألوضاااااااع االقتصااااااادية نير المسااااااتقرة في المنطقة من أهم
المعيقات اودارية للت،طيط اوساااتراتيجي في األندية الرياضاااية2( .د ال يتم االساااتفادة من تجارب الت،طيط اوساااتراتيجي
اوقليمية على صااااااعيد األندية المحلية3( .د وجود فروق ات داللة نحصااااااائية في اسااااااتجابات المبحوثين تعزأ لمتغير
(المحافظة ،والمؤهل العلمي ،والت،صاااااااص ،والدورات التدريبيةد وعدم وجود فروق تعزأ لمتغير (الفدات العمرية،
والمسمى الوظيفي ،وال،برةد.
التوصؤؤؤؤيات1( :د ضاااارورة توفير موازنة م،صااااصااااة لألندية الرياضااااية لتطبيق الت،طيط اوسااااتراتيجي2( .د التنساااايق
والتلااااابيك بين األندية الرياضاااااية محليا وعربيا لتبادل ال،برات والتجارب ،وتعزيز مبدأ التفويض بين أعضااااااا مجلس
اودارة3( .د تعزيز ثقافة الت،طيط اوسااااااتراتيجي داخل األندية الرياضااااااية ؛ ن تصاااااابا جزاا ال يتجزأ من ثقافة األندية
والمنظومة الرياضية.
الكلمات المفتاحية :الت،طيط اوستراتيجي ،معيقات ،األندية الرياضية ،قطاع نزة ،مجلس اودارة.
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The obstacles of strategic planning implementation in sports clubs in Gaza
strip from the point of view of the members of the clubs councils
Ehab Rabea Abu ELkhair
Israa University-Palestine

Dr. Maysara. Fathi Abu Dan
Ministry of Digital Economic

Abstract
This research aimed to identify the obstacles of strategic planning implementation in
sports clubs in Gaza strip from the point of view of the members of the clubs councils. The
researchers used the “Descriptive Analytical” approach. They used a questionnaire as a
research tool. The study population was represented by the 234 members of the clubs
councils in Gaza Strip and was implemented using the complete census survey, the collected
questionnaires were (214), with a response rate (91.45%).
Results: (1) The financial resources needed for sports clubs and economic instability in the
region are the most administrative obstacles for strategic planning in sports clubs. (2) There
is no benefit from the regional strategic planning experiences at the level of local clubs. (3)
There is statistically significant difference in the respondents’ responses according to the
variables; (the province, qualification, specialization, and training courses), and no
differences according to the variables; (age, job title, and experience).
Recommendations: Promoting the interest by providing a special budget for the sports clubs
to apply the strategic planning. (2) In the favor of exchanging experiences locally and
regionally, there is necessity to coordinating and institutional networking among sports
clubs. (3) Enhancement the strategic planning culture into the sports clubs to becomes an
essential part of the whole system in the sports clubs.
Keywords: strategic planning, obstacles, sports club, Gaza strip, clubs councils.
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المقدمة
لقد تزايد في السنوات األخيرة است،دام مفهوم الت،طيط اوستراتيجي" ضمن المفاهيم اودارية الحديثة التي يجب
على المؤساااااااساااااااة أن تتبناها في عملها اودارل-ن ا ما أرادات أن تحقق األهدا التي نلاااااااأت من أجلها-وأن تضااااااامن
استمراريتها وبقااها .ويركز الت،طيط اوستراتيجي على العالقة بين المؤسسة والبيدة التي تعمل بها ،وبذلك فهو يتضمن
تحديد الساااامات الكلية لمهام المؤسااااسااااة واألهدا التي تسااااعى المؤسااااسااااة نلى تحقيقها من خالل تحليل الظرو البيدية
الم،تلفة للمؤسسة ،واست،دامها في صيانة هذه األهدا وتطويرها ومن ثـم تحقيقها (أبو حسنة11:2014 ،د.
ونن الت،طيط اوسااااتراتيجي أساااالوب تفكير نبداعي وابتكارل يدخل فيه عامل الت،طيط والتنفيذ معا ،في ساااابيل
تحساااااين نوعية ال،دمة وجودتها .وهي الطريقة التي ت،صاااااص بها المنظمة مواردها ،وتنظم جهودها الرئيساااااة لتحقيق
أنراضها ،وصورة التوجه نلى ما يجب أن تكون عليه مستقبال ،والهد النهائي له هو المحاولة الجادة وحداث حالة من
التحكم في الظرو المحيطة لصالا مت،ذ القرار (مصلا4 :2010 ،د.
فاودارة الحديثة تلك التي تسعى باستمرار نلى البقاا والنمو والنجاح يجب أن تركز جل اهتمامها على الت،طيط،
أما الم،طط فهو الذل يسااااعى وراا التحسااااينات ،ويبحث عن األفكار ،ويعمل على تطبيقها ،ويحاول أن يبعد نفساا اه على
األقل نظريا عن الملا اكالت التلا اغيلية اليومية؛ لكي ينظر نلى األمام حيث احتماالت المسا اتقبل ،والم،طط هو اللااا،ص
الوحيد الذل يتمتع بأفضاال وأكبر فرصااة لجمع موارد المنظمة بعضااها مع بعض للوصااول نلى هد معين (السااكارنة،
18 :2010د.
وأثبتت التجارب التطبيقية للت،طيط اوسااتراتيجي أنَّ المؤسااسااات التي ت،طط نسااتراتيجيا تتفوق في أدائها الكّلي
على المؤسسات التي ال ت،طط نستراتيجيا (.(Wheelen and Hunger,1998
ويرأ الباحثان أن الت،طيط اوسااتراتيجي أحد أهم الضااروريات في الحياة ،لنجاح المؤسااسااة والفرد على المدأ
البعيد من خالل وضاااااع نساااااتراتيجيات تتغلب على العديد من العقبات التي تواجه عملية التطبيق ،وبالتالي فإن المنظومة
ن يسااااتغنيَ عن الت،طيط باعتباره موجها أساااااساااايا في تطوير
الرياضااااية هي جزا أصاااايل من المجتمع والذل ال يمكن أ ْ
الكفااة والفعالية للمؤسسة الرياضية.
وألن اللباب هم عماد األمة ووقودها للنهوض بمسيرتها من خالل توظيل طاقاتهم في األندية الرياضية ،وهذا
يتطلب وجود خطط نسااااتراتيجية عملية تسااااتند نلى معلومات وتضااااع أهدافا واضااااحة ،ليتمكن اللااااباب من السااااعي نحو
تحقيقها ،ولهذا كله كان ضروريا للوقو على معوقات الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية بقطاع نزة.
مشكلة الدراسة
تتزايد أنواع الملااكالت التي تواجه األندية الرياضااية وأجهزتها اودارية الم،تلفة نتيجة للتطورات الحاص الة في
بيدات عمل هذه األندية في ظل التطور الهائل للرياضااااة عبر العالم ،وكون أن الرياضااااة هي اللغة الرساااامية التي يتقنها
العالم بأسااره ،عبر ممارسااة هذه األندية لأللعاب الم،تلفة ،معتمدة على الت،طيط اوسااتراتيجي في تقدمها ورقيها ،والذل
يجعلها قادرة على المنافساااة ،والتعر نلى المعيقات التي تحول دون لك .نن حالة عدم االساااتقرار في البيدة الفلساااطينية
عامة وقطاع نزة خاصااااة ،وتسااااارع وتيرة التغيرات السااااياسااااية واالقتصااااادية واالجتماعية والثقافية ،فقد أصاااابا من
الضاااارورل على المنظمات بكافة أنواعها أن تدير نفساااها بأسااالوب ندارل هاد بما يساااااعدها على البقاا واالسااااتمرار
والقدرة على المنافسااااة .لقد أثبتت العديد من الدراسااااات ضااااعل الت،طيط اوسااااتراتيجي في العديد من المنظمات ومنها
األندية الرياضية ،و لك ألسباب متعددة منها؛ عدم وجود خطط نستراتيجية مكتوبة ،ونن وجدت ليس هناك دعما والتزاما
من أفراد اودارة العليا بال،طط اوسااااتراتيجية ،وعدم ت،صاااايص موارد مالية وبلاااارية لإلدارة اوسااااتراتيجية (أبو ندأ،
2006د.
وبناا على ما سا ابق يمكن صااايانة ملاااكلة البحث من خالل الساااؤال الرئيس التالي :ما معيقات تطبيق الت،طيط
اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية بقطـاع نـزة مـن وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية؟
ويتفرع منه األسدلة الفرعية التالية:
 .1ما مدأ وضوح مفهوم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة؟
 .2ما مستوأ ندراك المبحوثين لمزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية الرياضية في قطاع
نزة؟
 .3ما أنواع المعيقات اودارية التي تواجه أعضاا مجالس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة؟
 .4هل يوجد فروق ات داللة نحصائية عند مستوأ الداللة في تقدير استجابة المبحوثين تعزأ للمتغيرات التالية
(المحافظة ،والعمر ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات ال،برة ،والمؤهل ،والت،صص ،والدورات التدريبيةد؟
فرضيات الدراسة
115

 .1لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة وضوح لمفهوم الت،طيط اوستراتيجي.
 .2هناك ندراك لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة بمزايا الت،طيط اوستراتيجي.
 .3يوجد فروق ات داللة نحصائية عند مستوأ الداللة في تقدير استجابة المبحوثين تعزأ للمتغيرات التالية
(المحافظة ،والعمر ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات ال،برة ،والمؤهل ،والت،صص ،والدورات التدريبيةد.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذا البحث في زيادة االهتمام بسااااياسااااات الت،طيط اوسااااتراتيجي لدأ األندية الرياضااااية؛ نضاا اافة
للتعر نلى المعيقات األسااااساااية لعملية الت،طيط ،والعمل على تجّنبها كذلك يسااااعد صااناع القرار في األندية الرياضاااية
بقطااااع نزة للتعر نلى معيقاااات تطبيق الت،طيط اوساااااااتراتيجي ،واالعتمااااد على نتا اائج البحاااث لتطبيق الت،طيط
اوستراتيجي دون قلق.
التعريفات اإلجرائية
التخطيط اإلسؤؤؤتراتيجي :هو خطة عمل شااااملة طويلة المدأ تحدد أسااالوبا ومساااارا لبلوغ أهدا طويلة األجل باسااات،دام
موارد متاحة ،وت لكل هذه ال،طة او ستراتيجية منهاجا ت ستر شد بها اودارة في صنع القرارات الرئي سة ب لأن جمهورها
أو عمالئها ،وما تقدمه نليهم أو تتفاعل به معهم (الوليد56 :2009 ،د.
المعيقـؤؤـؤؤـؤؤات :هي م،الفة الليا لألصل حتى يمنع استمراره في مجراه الطبيعي ،وقيل عاقه الليا أل خالفه (العار ،
وقران2007 ،د.
النادي الرياضؤؤي :تعر المادة (2د من الباب األول – التأساايس واألهدا -للنظام األساااسااي لألندية الرياضااية النادل أنه
يهد نلى النادل نلى نلاار التربية الرياضااية والثقافية واالجتماعية بين أعضااااه وتهيدة الوسااائل ،وتيسااير الساُبل للااغل
أوقات فرانهم بما يعود عليهم بالفوائد االجتماعية والروحانية والبدنية والصاااحية والنفساااية ،والعمل على رفع المساااتوأ
الفني لالعبين ،و لك (حسب موقع وزارة اللباب والرياضة2016 ،د .http://www.mys.gov.ps
قطاع غزة :عرفتها وزارة الت،طيط والتعاون الدولي (1997د أنها" :جزا من السهل الساحلي وتبلغ مساحته  365كيلو
متر مربع ،ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع نزة نداريا نلى خمس محافظات هي :محافظة اللمال ،ومحافظة
نزة ،ومحافظة الوسااااطى ،ومحافظة خانيونس ،ومحافظة رفا" (وزارة الت،طيط والتعاون الدولي الفلسااااطينية:1997 ،
14د.
الدراسات السابقة
دراساااة (راشاااد2015 ،د بعنوان" :واقع الت،طيط اوساااتراتيجي في االتحادات الرياضاااية في فلساااطين" .هدفت
الدراسة للتعر نلى واقع الت،طيط اوستراتيجي في االتحادات الرياضية في فل سطين ،فتكّون مجتمع الدراسة من جميع
رؤساا االتحادات الرياضية في فل سطين وأعضائه ،والبالغ عدد (204د رئيسا وعضوا ،وقد أجريت الدارسة على عينة
طبقية علاااااوائية بلغت (150د رئيساااااا وعضاااااوا .وخلصااااات الدراساااااة نلى مجموعة من النتائج ؛ أهمها :واقع الت،طيط
اوستراتيجي في االتحادات الرياضية جاا بدرجة متوسطة ،أما مجال ال،طط والسياسات اوستراتيجية فقد حاز على أقل
نساابة ،كذلك أظهرت الدراسااة عدم وجود فروق ات داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة في واقع الت،طيط اوسااتراتيجي
في االتحادات الرياضاااااااية في فلساااااااطين تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،في حين كانت هناك فروق في تقديرات أفراد عينة
الدراسااة لواقع الت،طيط اوسااتراتيجي تعزأ لمتغيرات ساانوات ال،برة .وأوصاات الدراسااة بمجموعة من التوصاايات؛ من
أهمها :تعزيز اسااات،دام الت،طيط اوساااتراتيجي في االتحادات الرياضاااية الفلساااطينية ،كأسااالوب ندارل حديث ،ويسااااعد
االتحادات الرياضاااية على التأقلم مع متغيرات البيدة الداخلية وال،ارجية وعقد دورات وبرامج تدريبية ودارل االتحادات
الرياضية الفلسطينية في مجال الت،طيط اوستراتيجي ورصد الم،صصات المالية الالزمة للت،طيط اوستراتيجي ،وحثّ
االتحادات الرياضاااااااية الفلساااااااطينية لألخذ بنتائج األبحاث العلمية وتوصاااااااياتها وتبادل المعلومات وال،برات في م،تلل
مجاالت العمل اودارل ،وزيادة االهتمام بإجراا الدراسات واألبحاث العلمية ،والدراسات الميدانية المت،صصة في مجال
الت،طيط اوساااتراتيجي ،وطرح مسااااق الت،طيط اوساااتراتيجي الرياضاااي في ت،صاااص التربية الرياضاااية في الجامعات
الفلسطينية.
دراساااة (صاااباح2013 ،د بعنوان" :معوقات تطبيق ال،طط اوساااتراتيجية في بلديات قطاع نزة من وجهة نظر
اودارة العليا واودارات التنفيذية فيها ".هدفت هذه الدراسااة للتعر نلى معوقات تطبيق ال،طط اوسااتراتيجية في بلديات
قطاع نزة من وجهة نظر اودارة العليا واودارات التنفيذية فيها ،وتكون مجتمع الدراسة من اودارة العليا :رئيس البلدية،
وأعضااااا المجلس البلدل واودارات التنفيذية العليا ،والمديرين العاملين ،ونواب المديرين ،ورؤسااااا األقساااام ،ورؤسااااا
اللعب في البلديات الكبرأ (جباليا النزلة ،ونزة ،ودير البلا ،وخانيونس ،ورفاد ،والذل يبلغ (580د فردا .وقد خلصت
الدراسة نلى مجموعة من النتائج ؛ أهمها :تؤثر مواقل اودارات العليا نحو أهمية ال،طط اوستراتيجية وملاركة النفذين
في و ضع ال،طط او ستراتيجية على معوقات تطبيقيا في بمديات قطاع نزة .ويؤثر مدأ توفر الموار واومكانات المالية
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والبلرية على معوقات تطبيق ال،طط اوستراتيجية في بمديات قطاع نزة وتؤثر آليات التنفيذ والتطبيق اودارية السائدة،
البرامج ،الموازنات ،واوجرااات تأثيرا على معوقات تطبيق ال،طط اوساااااااتراتيجية في بمديات قطاع نزة .ومن أهم
التوصاايات التي توصااي بها الدراسااة :أهمية دعـاااااااام ومساااندة اودارة العليا لعملية نعداد ال،طط اوسااتراتيجية وتطبيقها،
وتلااااجيع العاملين على ننجاز هذه المهمة ،وضاااارورة ملاااااركة المسااااتويات اودارية الم،تلفة في عملية وضااااع ال،طط
اوساااتراتيجية ،من خالل ملااااركتهم في اجتماعات اودارة اوساااتراتيجية ،أو تفويض جزا من الصاااالحيات نليهم .كذلك
أهمية وضااع خطة مناساابة لتطوير مسااتوأ كفااة الجهاز اودارل والكادر البلاارل وتطوير مهاراتهم وخبراتهم بما ي،دم
عملية اودارة اوستراتيجية وتزويدهم بالتدريب الكافي المت،صص في اودارة اوستراتيجية.
دراسااااة (شااااراب2011 ،د بعنوان" :الت،طيط اوسااااتراتيجي وعالقته بالميزة التنافسااااية ،دراسااااة ميدانية على
شااركات توزيع األدوية في محافظات نزة" .هدفت الدراسااة للتعر نلى واقع ممارسااة الت،طيط اوسااتراتيجي وعالقته
بالميزة التنافساية للااركات توزيع األدوية في محافظات نزة ،وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصاافي التحليلي وأساالوب
الدراسة الميدانية ،وأعدت االستبانة أداة لجمع البيانات ،واست،دم الباحث المسا اللامل لــ  74عضو من اودارات العليا
في شااااركات توزيع األدوية في محافظات نزة .وقد توصاا الت الدراسااااة نلى مجموعة من النتائج ،أهمها :تقوم شااااركات
توزيع األدوية في محافظات نزة بممارسة الت،طيط اوستراتيجي ،وتعتمد على التمايز واوبداع والتكلفة األقل في تحقيق
الميزة التنافساااية لها ووجود عالقة ات داللة نحصاااائية بين عناصااار الت،طيط اوساااتراتيجي وتحقيق الميزة التنافساااية لو
فرو ات داللة نحصاااائية في اساااتجابات مجتمع الدراساااة حول كل من الت،طيط اوساااتراتيجي والميزة التنافساااية
ووجود ؽ
تعزأ لمتغيرل العمر ورأد المال المسجل .وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ،منها :صيانة رسالة اللركة
بحيث تكون قابلة للتحول نلى خطط وسياسات وبرامج عمل والحرص على أن تتسـااااااام أهدا اللركة بالمرونة والقدرة
على التكيل مع المتغيرات نير المتوقعة ،وكذلك تعزيز االهتمام بالرقابة والمتابعة للتأكد من سير األمور كما خطط لها.
دراسااااة (طعمة2010 ،د بعنوان" :المعوقات التي تواجه الت،طيط اوسااااتراتيجي الفعال في القطاع التجارل في
محافظة طولكرم" .هدفت هذه الدراساااة نلى معرفة الصاااعوبات والمعوقات التي تواجه الت،طيط اوساااتراتيجي الفعال في
القطاع التجارل ،نضاااااااافة نلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس ،والراتب ،والمؤهل العلمي ،على درجة الصاااااااعوبات
والمعوقات التي تواجه الت،طيط اوستراتيجي الفعال في القطاع التجارل في محافظة طولكرم .وقد خل صت الدراسة نلى
مجموعة من النتائج :عدم وجود فروق ات داللة نحصائية حول الصعوبات والمعيقات التي تواجه الت،طيط اوستراتيجي
الفعال في القطاع التجارل تعزأ لمتغير الجنس ،والراتب ،والمؤهل العلمي .ومن أهم التوصااااااايات التي توصاااااااي ب ها
الدراسااااة :ضاااارورة االهتمام بالمكافآت والحوافز المادية ،ووضااااع نظام لها مرتبط بمسااااتويات األداا والنتائج المطلوب
تحقيقها وضرورة توعية منسوبي اودارة الوسطى والدنيا بالمنلأت بأهمية وضع ال،طط اوستراتيجية.
دراساااة ) (Arasa, K'Obonyo, 2012بعنوانThe Relationship between Strategic Planning " :
) "and Firm Performance in a developing country’s context (Kenyaالتي هدفت للتعر نلى العالقة
المباشااااااارة بين الت،طيط اوساااااااتراتيجي واألداا ،ولـااااااااااااام يعط اهتماما لل،طوات المحددة التي تلااااا اكل عملية الت،طيط
اوساااتراتيجي .ننَّ الطريقة والمدأ الذل يمارد بهما كل خطوة من ال،طوات لها آثار على نتائج الت،طيط اوساااتراتيجي
المتوقعة .ونن نتائج تحليل االرتباث ت لير نلى وجود عالقة قوية بين الت،طيط او ستراتيجي وأداا ال لركات .عالوة على
لك ،من أن كل خطوات الت،طيط اوستراتيجي (تحديد الغرض لللركة والمسْا البيدي من بيدة األعمال ،وتحديد القضايا
اوسااتراتيجية لللااركة ،واختيار اوسااتراتيجية واقامة نظم التنفيذ والتقييـاااااا ام والمراقبةد تكون متصالة بلاكل نيجابي ألداا
اللركة.
دراسااااااااة ) (Dandira, 2011بعنوانInvolvement of Implementers: Missing Element in " :
 Formulation Strategyهدفت هذه الدرا سة النوعية للتعر نلى دور منفذين ال،طط او ستراتيجية ومدأ م لاركتهم
في عملية صاااايانة ال،طط اوسااااتراتيجية ،وتقديم التوصاااايات الالزمة للمديرين لمساااااعدتهم على تحقيق أهدافهم بلااااكل
أفضاال .وقد توص الت الدراسااة نلى النتائج التالية :تقوم اودارة العليا فقط بصاايانة ال،طط اوسااتراتيجية ،ويقوم المنفذون
بتنفيذها ،وكذلك يواجه المنفذون صعوبات كبيرة عند تنفيذ ال،طط اوستراتيجية و لك لعدم ملاركتهم في صيانتها .وقد
أوصاات الدراسااة بمجموعة من التوصاايات ،منها :ملاااركة منفذل ال،طط اوسااتراتيجية في عملية صاايانتها كي يسااهل
عليهم تنفيذه ويعتمد نجاح أو فلاااال اوسااااتراتيجية على القرارات التي يت،ذونها فيما يتعلق بمرؤوساااايهم ،ونبقاا العاملون
على اطالع مساااتمر على القضاااايا التي تحدث في المنظمة ،وعند نعداد ال،طة اوساااتراتيجية ترسااال نلى جميع أعضااااا
المنظمة.
دراسااااة ) (Leslie, 2008بعنوانFrom Strategic Planning to Strategy Implementation in " :
 the Hotel Industry in South Africaهدفت هذه الدراساااة للتعر نلى عملية التحرك من الت،طيط اوساااتراتيجي
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نلى تطبيق اوساااااتراتيجية في صاااااناعة الفنادق في جنوب أفريقيا ،وتحديد الفجوة ما بين الت،طيط اوساااااتراتيجي وتطبيق
اوسااتراتيجية .وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصاافي التحليلي وأس الوب الدراسااة الميدانية ،وأعدت االسااتبانة أداة لجمع
البيانات ،طبقت على (61د مدير من مديرل الفنادق في جنوب أفريقيا ،مثلوا عينة الدراساااة .وقد توصا الت الدراساااة نلى
النتائج التالية :نقص ملاركة المستويات اودارية الم،تلفة في صيانة اوستراتيجية ،ونقص اوجماع عبر مت،ذل القرار.
وكذلك عملية تطبيق اوستراتيجية أقل رسمية من عملية الت،طيط اوستراتيجي ونقص في وضوح اوستراتيجية ،وعملية
االتصال ،مما تؤدل نلى مقاومة التغيير عبر األفراد والوحدات ونقص القدرة في تحويل اوستراتيجية نلى أنلطة عملية،
و لك لعدم وجود قدرات ومهارات كافية لدأ الموظفين ،وكذلك عدم وجود نظم رقابة وتقييم مناسبة وكافية .وقد أوصت
الدراساااااااة بمجموعة من التوصااااااايات :نعداد موظفين ات قدرات ومهارات مناسااااااابة لعملية الت،طيط اوساااااااتراتيجي،
وملاركتهم في صيانة اوستراتيجية ،وتطوير نظم رقابة وتقيي ـم كافية وفعالة والعمل على وجود هيكلية ،ونظ ـم عمل،و
خطط تلغيلية ،وأنلطة ،ومسؤوليات ،وتحديد زمن العمل.
مجتمع الدراسة وعينتها
يتمثل مجتمع الدراساااااة في أعضااااااا مجالس ندارات األندية الرياضاااااية في قطاع نزة في العام  2018والبالغ
عددهم (234د عضوا .تـم توزيع عينة استطالعية حجمها (30د استبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات االستبانة ،وبعد
التأكد من صدقها االستبانة وسالمتها تم توزيع (234د استبانة على مجتمع الدراسة ،وتم الحصول على (214د استبانة
بنسااااااابة اساااااااترداد (%91.45د .قام الباحثان بتفريغ وتحليل االساااااااتبانة من خالل برنامج التحليل اوحصاااااااائي SPSS
).(Statistical Package for the Social Sciences

والجدول التالي يبين خصائص أفراد العينة:
الجدول ( :)1الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
المتغير

المحافظة

العمر

المؤهل العلمي

سنوات ال،برة

المسمى الوظيفي

الت،صص العلمي

الفئة
شمال نزة
نزة
الوسطى
خانيونس
رفا
المجموع
من  25نلى أقل من  35سنة
من  35نلى أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
المجموع
أقل من ثانوية عامة
ثانوية عامة
دبلوم متوسط
بكالوريود
دراسات عليا
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5نلى أقل من  10سنوات
من  10نلى أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع
رئيس مجلس اودارة
نائب الرئيس
أمين الصندوق
أمين السر
عضو مجلس اودارة
المجموع
تربية رياضية
ندارة اعمال
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التكرار
36
75
47
29
27
214
47
114
53
214
3
41
49
103
18
214
59
55
48
52
214
36
29
19
28
102
214
30
52

النسبة المئوية %
16.8
35.0
22.0
13.6
12.6
100.0
22.0
53.3
24.8
100.0
1.4
19.2
22.9
48.1
8.4
100.0
27.6
25.7
22.4
24.3
100.0
16.8
13.6
8.9
13.1
47.7
100.0
14.0
24.3

عدد الدورات
التدريبية

132
214
67
96
51
214

نير لك
المجموع
ال يوجد
 3-1دورات
 4دورات فأكثر
المجموع

61.7
100.0
31.3
44.9
23.8
100.0

أداة الدراسة:
بالرجوع نلى األدبيات والدراسااات السااابقة تم تصااميم اسااتمارة اشااتملت على أساادلة تتناسااب مع أهدا الدراسااة
وأساااادلته ،وخرجت االسااااتبانة بلااااكلها النهائي ،ن تألفت من جزأين على النحو اآلتي :الجزا األول :يتعلق بال،صااااائص
الديمونرافية ألفراد عيمة الدراساااة ،مثل( :المحافظة ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،وسااانوات ال،برة ،والمسااامى الوظيفي،
والت،صااااص العلمي ،وعدد الدورات التدريبيةد .والجزا الثاني :يتعلق بمجاالت الدراسااااة حول معيقات تطبيق الت،طيط
اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية في قطاع نزة.
اساااااات،دم مقياد خماسااااااي في ساااااالم اوجابات لكل منهما خمس درجات ،فأعطيت موافق بلاااااادة5( :د نقاث و(موافقد4( :د نقاث
و(محايدد3( :د نقاث و(نير موافقد( :نقطتاند و(نير موافق بلدةد( :نقطة واحدةد.

صدق األداة:
للتحقق من صااادق األداة الظاهرل تمّ عرض االساااتبانة؛ نضاااافة ألهدافها وأسااادلتها على مجموعة من المحكّمين
المت،صااصااين وعددهم (15د عضااوا من أعضاااا الهيدات التدريسااية في الجامعة اوسااالمية وجامعة االزهر واألقصااى،
وقد تم األخذ بمالحظات الجميع بعين االعتبار ،وبناا عليه أُجريت التعديالت المالئمة لت،رج االساااااااتبانة في شاااااااكلها
النهائي.
ثبات األداة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسااااااااة باحتساااااااااب معامل الثبات للمجاالت اآلتية ( مدأ وضاااااااوح مفهم الت،طيط
اوسااااتراتيجي لدأ أعضاااااا مجلس ندارات األندية الرياضااااية في قطاع نزة ،وتحديد مزايا الت،طيط اوسااااتراتيجي لدأ
أعضااااااااا مجالس ندارات األندية في قطاع نزة ،والمعيقات اودارية التي تتعلق بأعضااااااااا ندارات األندية الرياضاااااااية،
والمعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية ،والمعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا
ندارات األندية الرياضااايةد ،و لك باسااات،دام معامل االتسااااق الداخلي للفقرات وفق معادلة كرونباخ ألفا ،ن تراوحت قيم
معامل الثبات بين (0.748د (0.885د ويظهر لك في الجدول (2د ،وبلغ معامل الثبات الكلي لألداة (0.887د وتلااااير
جميع القيم نلى أن األداة تتمتع بقيم لمعامل ثبات مناسبة ألنراض الدراسة.
الجدول ( :)2معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لالستبانة
م

المجال

عدد الفقرات

.1

مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجلس ندارات األندية الرياضية في قطاع
نزة.

5

0.800

تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية في قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية.
جميع المجاالت

13
12
7
8
45

0.869
0.885
0.757
0.748
0.887

.2
.3
.4
.5

ألفا كرونباخ

حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصرت الدراسة على رؤساا مجلس اودارة ،ونائب الرئيس ،وأمين الصندوق ،وامين السر ،وأعضاا مجلس
اودارة في األندية الرياضاااااااية في قطاع نزة ،كان هناك تعاون من اودارة والموظفين مع الباحثين في الحصاااااااول على
المعلومات المطلوبة ،وتقبلهم لتعبدة االستبانة.
التحليل اإلحصائي
تم ا ست،دام برنامج التحليل اوح صائي ( (SPSSللح صول على اوح صااات الو صفية لل ،صائص الديمونرافية
وأيضاااا لمجاالت الدراساااة ،مثل :التوزيع التكرارل ،والمتوساااطات الحساااابية ،والنساااب المدوية ،واسااات،دم تحليل التباين
األحادل (One_Way ANONVAد للتعر نلى الفروق في اسااتجابات أفراد العينة تعزأ للمتغيرات اللاا،صااية التالية:
(المحافظة ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،وسااااااانوات ال،برة ،والمسااااااامى الوظيفي ،والت،صاااااااص العلمي ،وعدد الدورات
التدريبيةد.
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عرض نتائج الدراسة
لتحديد درجة القياد قام الباحثان بتحديد ثالثة مسااتويات للمتوسااط الحسااابي هي (من،فض ،ومتوسااط ،ومرتفعد
بناا على المعادلة اآلتية :طول الفدة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديلد ة عدد المساااتويات (1-5د ة1.33 =3
وبذلك تكون المستويات على النحو التالي:
المن،فض من (1د – (2.33د .والمتوسط من (2.34د – (3.67د .والمرتفع من (3.68د – (5د.
أما نتائج اوحصاا الوصفي فكانت على النحو التالي:
أوالً( :مدى وضوح مفهم التخطيط اإلستراتيجي لدى أعضاء مجلس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة):
تبين أن المتوسااااااط الحسااااااابي لجميع الفقرات (4.33د ،وانحرا معيارل (0.98د ،بدرجة أهمية مرتفعة لكل
فقرة من الفقرات ولجميع الفقرات مجتمعة مما يدل على أن هناك وضااوح عالي حول مفهوم الت،طيط اوسااتراتيجي لدأ
أعضاا األندية الرياضية في قطاع نزة .جاات األوساث الحسابية وجابات أفراد وحدة المعاينة بين (4.41 – 4.23د.
ن بلغت الفقرة األولى التي تنص على "تتضاااامن رسااااالة النادل قيم ومعتقدات وماهية عمل النادل وأهم ما يميز النادل"
المرتبة األولى بمساااتوأ أهمية مرتفع وبمتوساااط حساااابي (4.41د وانحرا معيارل (0.87د ،أما الفقرة ال،امساااة التي
تنص على "عملية الت،طيط اوستراتيجي مستمرة تتعلق بالمستقبل تقوم على تحليل للبيدة ال،ارجية والداخلية ،ومستويات
األداا في الماضي والحاضر والمستقبل ،وتقييم للفرص والم،اطر" فكانت لها أدنى األوساث الحسابية الذل بلغ (4.23د
وانحرا معيارل (1.11د.
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات (مدى وضوح مفهوم التخطيط
اإلستراتيجي لدى أعضاء مجلس إدارات األندية الرياضية في قطاع غزة)
المتوسط الحسابي

.5

االنحرا

.4

4.41
4.36

0.87
0.91

1
3

مرتفع
مرتفع

4.40

0.97

2

مرتفع

4.25

1.06

4

مرتفع

4.23

1.11

5

مرتفع

4.33

0.98

المعيارل

.3

الترتيب

.1
.2

تتضمن رسالة النادل قيم ومعتقدات وماهية عمل النادل وأهم ما يميز النادل.
الرؤية اوستراتيجية هي الغاية الكبرأ التي يرنب النادل للوصول نليها
الت،طيط اوستراتيجي هو نعداد خطط مستقبلية تتضمن التنبؤ بالمستقبل ومعرفة ما
يجب عمله لتحقيق هذا التنبؤ آخذين باالعتبار الموارد البلرية والمالية
ات،ا القرارات فيما يتعلق بتحقيق أهدا األندية من خالل حلد الموارد وتطبيق
السياسات يعتمد على الت،طيط اوستراتيجي
عملية الت،طيط اوستراتيجي مستمرة تتعلق بالمستقبل تقوم على تحليل للبيدة ال،ارجية
والداخلية ،ومستويات األداا في الماضي والحاضر والمستقبل ،وتقييم للفرص
والم،اطر.
جميع فقرات المجال معا

مستوأ األهمية

م

الفقرة

مرتفع

ثانياً( :تحديد مزايا التخطيط اإلستراتيجي لدى أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة):
تبين أن المتوسااااااط الحسااااااابي لجميع الفقرات (4.38د ،وانحرا معيارل (0.88د ،بدرجة أهمية مرتفعة لكل
فقرة من الفقرات ولجميع الفقرات مجتمعة مما يدل على أن مزايا مرتفعة للت،طيط اوساااااااتراتيجي .وجاات األوسااااااااث
الحساااابية وجابات أفراد وحدة المعاينة بين (4.50 – 4.24د .ن بلغت الفقرة األولى التي تنص على "يسااااعد الت،طيط
اوستراتيجي في نمو وتطور النادل" المرتبة األولى بمستوأ أهمية مرتفع وبمتوسط حسابي (4.50د وانحرا معيارل
(0.95د ،أما الفقرة العاشاااااارة التي تنص على "يُمكن الت،طيط اوسااااااتراتيجي من االسااااااتفادة من الفرص ال،ارجية المتاحة"،
فكانت لها أدنى األوساث الحسابية الذل بلغ (4.24د وانحرا معيارل (0.91د.
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات (مزايا التخطيط اإلستراتيجي لدى
أعضاء مجالس إدارات األندية في قطاع غزة)
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يساعد الت،طيط اوستراتيجي في الوقو

على نقاث الضعل وتحديد نقاث القوة في النادل.

يُمكن الت،طيط اوستراتيجي من االستفادة من الفرص ال،ارجية المتاحة.

.11

يُتيا الت،طيط اوستراتيجي المجال لتوقع التهديدات والم،اطر التي قد تواجه النادل في
المستقبل.

المتوسط
الحسابي

يسهم الت،طيط اوستراتيجي في تحقيق االستثمار األفضل للموارد المادية والبلرية

االنحراف
المعياري

.7
.8
.9
.10

يساعد الت،طيط اوستراتيجي في توجيه الجهد الجماعي نحو النتائج المطلوبة وزيارة الرنبة في العمل.

.6

الترتيب

.1
.2
.3
.4
.5

يساعد الت،طيط اوستراتيجي في نمو وتطور النادل.
يضع الت،طيط اوستراتيجي النادل في موقع تنافسي أفضل.
يسهم الت،طيط اوستراتيجي في ات،ا قرارات أفضل للنادل.
يزيد الت،طيط اوستراتيجي من اللعور بالثقة في العمل الذل تؤديه.
يساعد الت،طيط اوستراتيجي على است،دام وسائل االتصال الم،تلفة.
يساعد الت،طيط اوستراتيجي على ننلاا أفكار لملاريع جديدة

مستوى
األهمية

م

الفقرة

4.50
4.40
4.43
4.45
4.36

0.95
1.14
1.01
0.85
0.96

1
6
3
2
10

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.42

0.99

4

مرتفع

4.38
4.41
4.27
4.24

0.85
0.89
0.93
0.91

8
5
12
13

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

4.27

1.03

14

مرتفع

.12

يساعد الت،طيط اوستراتيجي في تنمية مهارات وقدرات المديرين.

4.39

1.08

7

مرتفع

.13

يسهم الت،طيط اوستراتيجي في تطور المستوأ الفني واودارل للمدربين واوداريين في
النادل.

4.37

1.04

جميع فقرات المجال معا

4.38

0.88

9

مرتفع
مرتفع

ثالثاً( :المعيقات اإلدارية التي تتعلق بأعضاء إدارات األندية الرياضية):
تبين أن المتوساااط الحساااابي لجميع الفقرات (3.69د ،وانحرا معيارل (1.07د ،بدرجة أهمية مرتفعة لجميع
الفقرات مجتمعة مما يدل على أن هناك معيقات ندارية تتعلق بأعضاااااااا ندارات األندية الرياضااااااية .وجاات األوساااااااث
الحسابية وجابات أفراد وحدة المعاينة بين (4.01 – 3.21د .ن بلغت الفقرة (11د التي تنص على "ال يتم االستفادة من
تجارب الت،طيط اوستراتيجي على صعيد األندية عربيا واقليميا" المرتبة األولى بمستوأ أهمية مرتفع وبمتوسط حسابي
(4.01د وانحرا معيارل (0.87د ،أما الفقرة الثانية التي تنص على "االعتقاد بأن رساااااااالة النادل ورؤيته هي مجرد
شعارات فقط" ،فكانت لها أدنى األوساث الحسابية الذل بلغ (3.21د وانحرا معيارل (0.98د.
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات (المعيقات اإلدارية التي تتعلق
بأعضاء إدارات األندية الرياضية)
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
األهمية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الرسالة والرؤية لألندية الرياضية نير واضحة.
االعتقاد بأن رسالة النادل ورؤيته هي مجرد شعارات فقط.
االعتقاد بأن الت،طيط اوستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات.
صعوبة تحديد نقاث القوة والضعل في األندية الرياضية.
صعوبة تحليل عوامل البيدة ال،ارجية والتهديدات التي يتعرض لها النادل
تتسـم ات،ا القرارات في األندية بالطابع المركزل.

3.48
3.21
3.49
3.48
3.53
3.71

1.00
0.98
1.20
1.07
1.05
1.14

10
12
9
11
8
6

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع

.7

نقص المعلومات واوحصااات الدقيقة لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية للقيام بعملية
الت،طيط اوستراتيجي.

3.88

0.92

4

مرتفع

.8
.9
.10
.11
.12

االعتقاد بأن عملية الت،طيط اوستراتيجي تحتاج نلى وقت وجهد كبيرين.
عدم قابلية األهدا اوستراتيجية للنادل للتطبيق.

3.89
3.70
3.88
4.01
4.00
3.69

0.95
0.94
0.84
0.87
0.88
1.07

3
7
5
1
2

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

م

عدم وجود خطط تستهد الحصول على مصادر تمويل م،تلفة لألندية الرياضية.
ال يتم االستفادة من تجارب الت،طيط اوستراتيجي على صعيد األندية عربيا واقليميا

عدم االستفادة من ول االختصاص في مجال الت،طيط اوستراتيجي.
جميع فقرات المجال معا

رابعاً( :المعيقات اإلدارية التي تتعلق بنمط العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية):
تبين أن المتوساااط الحساااابي لجميع الفقرات (4.18د ،وانحرا معيارل (0.81د ،بدرجة أهمية مرتفعة لجميع
الفقرات مجتمعة مما يدل على أن هناك معيقات ندارية تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية .وجاات
األوسااااااااث الحساااااااابية وجابات أفراد وحدة المعاينة بين (4.42 –3.96د .ن بلغت الفقرة (3د التي تنص على "نقص
الموارد المالية الالزمة لألندية الرياضاااية" المرتبة األولى بمساااتوأ أهمية مرتفع وبمتوساااط حساااابي (4.42د وانحرا
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معيارل (0.94د ،أما الفقرة الساااابعة التي تنص على "نياب التفويض لعدم الثقة في قدرات باقي األعضااااا" ،فكانت لها
أدنى األوساث الحسابية الذل بلغ (3.96د وانحرا معيارل (0.93د.
الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات (المعيقات اإلدارية التي تتعلق
بنمط العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية)
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
األهمية

.1
.2
.3
.4

عدم وجود أسس ومعايير الختيار أعضاا مجالس األندية بما يتناسب مع طبيعة العمل المطلوب ننجازه.

ضعل نظام الحوافز المادية والمعنوية المقدم للعاملين في األندية لوضع خطة نستراتيجية

4.20
4.16
4.42
4.34

0.88
0.89
0.94
0.99

3
4
1
2

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

.5

تقادم األساليب المتَبعة في الت،طيط اوستراتيجي وعدم مواكبتها للمستجدات

4.15

1.01

5

مرتفع

.6

عدم مالئمة برامج التدريب لإلداريين لعمليات الت،طيط اوستراتيجي

4.05

1.03

6

مرتفع

.7

نياب التفويض لعدم الثقة في قدرات باقي األعضاا.
جميع فقرات المجال معا

3.96
4.18

0.93
0.81

7

مرتفع
مرتفع

م

الفقرة

االعتماد على نظام العمل التطوعي في األندية الرياضية.
نقص الموارد المالية الالزمة لألندية الرياضية.

خامساً( :المعيقات اإلدارية التي تتعلق بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية):
تبين أن المتوساااط الحساااابي لجميع الفقرات (4.07د ،وانحرا معيارل (0.97د ،بدرجة أهمية مرتفعة لجميع
الفقرات مجتمعة مما يدل على أن هناك معيقات ندارية تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاااا ندارات األندية الرياضااية .جاات
األوسااااث الحساااابية وجابات أفراد وحدة المعاينة بين (4.32 –3.74د .ن بلغت الفقرة (4د التي تنص على "األوضااااع
االقتصادية في المنطقة نير مستقرة" المرتبة األولى بمستوأ أهمية مرتفع وبمتوسط حسابي (4.32د وانحرا معيارل
(0.98د ،أما الفقرة الثانية التي تنص على "التغيرات الساااريعة والمساااتمرة في التلاااريعات والقوانين الحكومية" ،فكانت
لها أدنى األوساث الحسابية الذل بلغ (3.74د وانحرا معيارل (1.02د.
الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات (المعيقات اإلدارية التي تتعلق
بمناخ العمل لدى أعضاء إدارات األندية الرياضية)
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

مستوى
األهمية

3.90

1.23

7

مرتفع

3.74

1.02

8

مرتفع

األوضاع السياسية في المنطقة نير مستقرة.
األوضاع االقتصادية في المنطقة نير مستقرة.
ندرة وجود مت،صصين في اودارة الرياضية

4.15
4.32

1.01
0.98

4
1

مرتفع
مرتفع

4.00

0.87

6

مرتفع

عدم توفر اومكانات البلرية والمادية الالزمة لوضع ال،طة اوستراتيجية.
محدودية الملاركات في البطوالت العربية واوقليمية والدولية.
ندرة المرافق والمباني التي يمتلكها النادل.
جميع فقرات المجال معا

4.18
4.21
4.08
4.07

1.00
1.09
0.93
0.97

3
2
5

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

م

الفقرة

.1

رفض ومقاومة التغيير اودارل في النادل.
التغيرات السريعة والمستمرة في التلريعات والقوانين الحكومية

.3
.4
.6
.7
.8

.2

.5

سؤؤؤؤؤادسؤؤؤ ؤاً :تحليل النتائج المتعلقة بمدى وجود فروق ذات داللة إحصؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤتوى الداللة    0.05في تقدير
اسؤؤؤؤؤتجابة المبحوثين تعزى للمتغيرات التالية (المحافظة ،والعمر ،والمسؤؤؤؤؤمى الوظيفي ،وسؤؤؤؤؤنوات الخبرة ،والمؤهل،
والتخصص ،والدورات التدريبية)؟
متغير الم حاف ظة :من ن تائج جدول (7د تبيَّن أنَّ القي مة االحت مال ية (.Sigد الم قاب لة الخت بار (الت باين األ حادلد أكبر من
مستوأ الداللة (0.05د لكل مجال من المجاالت والمجاالت مجتمعة ،وبذلك يمكن ا ستنتاج أنه ال توجد فروق ات داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة في آراا المبحوثين حول معيقات تطبيق الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية بقطاع
نزة من وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية تُعزأ للمسمى الوظيفي.
الجدول ( :)7نتائج اختبار (التباين األحادي) –المحافظة
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المجال
مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا
مجلس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة.
تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس
ندارات األندية في قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية
الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات
األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات
األندية الرياضية.
جميع المجاالت معا

شمال غزة

غزة

المتوسطات
الوسطى

خانيونس

رف

القيمة
قيمة
االختبار االحتمالية Sig

4.39

4.27

4.40

4.39

4.20

1.095

0.360

4.41

4.36

4.37

4.42

4.30

0.420

0.794

3.73

3.73

3.53

3.66

3.80

0.986

0.416

4.28

4.19

4.12

4.13

4.19

0.548

0.700

4.17

4.00

4.04

4.12

4.12

0.706

0.589

4.16

4.09

4.05

4.11

4.11

0.576

0.680

متغير المؤهل العلمي :من نتائج جدول (8د تبيَّن أنَّ القيمة االحتمالية (Sig.د المقابلة الختبار (التباين األحادلد أكبر من
مستوأ الداللة (0.05د لكل مجال من المجاالت والمجاالت مجتمعة ،وبذلك يمكن ا ستنتاج أنه ال توجد فروق ات داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة في آراا المبحوثين حول معيقات تطبيق الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية بقطاع
نزة من وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية تُعزأ لمتغير المؤهل العلمي.
الجدول ( )8نتائج اختبار (التباين األحادي) -المؤهل العلمي
المجال
مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا
مجلس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة.
تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا
مجالس ندارات األندية في قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية
الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات
األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات
األندية الرياضية.
جميع المجاالت معا

أقل من
الثانوية
العام

ثانوية
عامة

المتوسطات
القيمة
قيمة االختبار االحتمالية
دبلوم
بكالوريوس دراسات عليا
Sig
متوسط

3.53

4.31

4.27

4.40

4.22

2.840

*0.025

4.28

4.33

4.36

4.39

4.37

0.238

0.917

4.02

3.86

3.69

3.62

3.63

1.184

0.319

4.43

4.18

4.19

4.17

4.17

0.193

0.942

4.16

4.17

4.07

4.06

3.88

0.961

0.430

4.03

3.86

3.91

4.57

0.376

0.825

متغير العمر :من نتائج جدول (9د تبيَّن أنَّ القيمة االحتمالية (.Sigد المقابلة الختبار (التباين األحادلد أكبر من مسااااتوأ
ا لداللة (0.05د ل كل م جال من الم جاالت والم جاالت مجتم عة ،و بذلك يمكن اساااااااتن تاج أنه ال توجد فروق ات داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة في آراا المبحوثين حول معيقات تطبيق الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية بقطاع
نزة من وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية تُعزأ لمتغير العمر.
الجدول ( :)9نتائج اختبار (التباين األحادي) -العمر
المتوسطات
المجال
مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجلس ندارات
األندية الرياضية في قطاع نزة.
تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس ندارات األندية في
قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات األندية الرياضية.

جميع المجاالت معا

35-25

50-35

 50فأكثر

القيمة االحتمالية
قيمة االختبار
Sig

4.38

4.31

4.31

0.326

0.722

4.38

4.36

4.38

0.056

0.946

3.62
4.07
4.05
4.07

3.66
4.21
4.02
4.08

3.80
4.21
4.18
4.15

1.065
1.447
1.497
0.955

0.347
0.238
0.226
0.387

متغير سؤؤؤؤؤؤؤنوات الخبرة :من نتائج جدول (10د تبيَّن أنَّ القيمة االحتمالية (Sigد المقابلة الختبار (التباين األحادلد أكبر
من مساااتوأ الداللة (0.05د لكل مجال من المجاالت والمجاالت مجتمعة ،وبذلك يمكن اساااتنتاج أنه ال توجد فروق ات
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داللة نحصائية عند مستوأ الداللة في آراا المبحوثين حول معيقات تطبيق الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية
بقطاع نزة من وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية تُعزأ سنوات ال،برة.
الجدول ( :)10نتائج اختبار (التباين األحادي) –سنوات الخبرة
المتوسطات
المجال
مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجلس
ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة.
تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس ندارات
األندية في قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية
الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات األندية
الرياضية.
جميع المجاالت معا

أقل من 5
سنوات

10-5

15-10

قيمة القيمة االحتمالية
Sig
 15فأكثر االختبار

4.30

4.35

4.39

4.27

0.546

0.652

4.43

4.38

4.33

4.33

0.768

0.513

3.64

3.81

3.63

3.66

0.808

0.491

4.18

4.30

4.13

4.09

1.593

0.192

4.08

4.10

3.93

4.15

1.512

0.212

4.11

4.16

4.05

4.08

1.023

0.383

متغير المسمى الوظيفي :من نتائج جدول (11د تبيَّن أنَّ القيمة االحتمالية (.Sigد المقابلة الختبار (التباين األحادلد أكبر
من مساااتوأ الداللة (0.05د لكل مجال من المجاالت والمجاالت مجتمعة ،وبذلك يمكن اساااتنتاج أنه ال توجد فروق ات
داللة نحصائية عند مستوأ الداللة في آراا المبحوثين حول معيقات تطبيق الت،طيط اوستراتيجي لدأ األندية الرياضية
بقطاع نزة من وجهة نظر أعضاا مجالس ندارات األندية تُعزأ للمسمى الوظيفي.
الجدول ( :)11نتائج اختبار (التباين األحادي) –المسمى الوظيفي
المجال
مدأ وضوح مفهم الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجلس
ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة.
تحديد مزايا الت،طيط اوستراتيجي لدأ أعضاا مجالس
ندارات األندية في قطاع نزة.
المعيقات اودارية التي تتعلق بأعضاا ندارات األندية
الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بنمط العمل لدأ أعضاا ندارات األندية
الرياضية.
المعيقات التي تتعلق بمناخ العمل لدأ أعضاا ندارات األندية
الرياضية.

جميع المجاالت معا

القيمة
المتوسطات
قيمة
االحتمالية
عضو
رئيس مجلس نائب الرئيس أمين الصندوق أمين السر مجلس ادارة االختبار
Sig
اإلدارة
4.43

4.39

4.35

4.25

4.29

0.795

0.530

4.45

4.40

4.36

4.33

4.35

0.572

0.683

3.73

3.68

3.82

3.61

3.66

0.330

0.857

4.14

4.16

4.21

4.19

4.19

0.088

0.986

4.06

4.12

3.98

4.07

4.07

0.221

0.926

4.14

4.12

4.12

4.06

4.08

0.304

0.875

شكر وتقدير:
بداية أُحني هامتي سااجودا هلل شااكرا وحمدا على ما قدره لي من خير ،وما يسااره لي في ساابيل العلم ووتمام هذا
العمل المتواضاااااع ،والذل أتمنى أن ينفع اهلل به طالب العلم .وأود أن أتقدم باللاااااكر والعرفان لكل من أضااااااا في دربي
شااامعة ،أو أزال عقبة من طريقي أو سااااندني بمعلومة أو هون على األوقات العصااايبة .كما أتقدم بوافر التقدير والعرفان
للسااااادة المحكمين كل باساااامه ولقبه وموقعه في الجامعات والوزارات ،وبالذات الذين تفضاااالوا بإثراا االسااااتبانة بآرائهم
القيمة .وأُشيد بالجهود الحثيثة والتعاون القيم من وزارة اللباب والرياضة بكامل طاقمها لتسهيلهم سرعة حصولي على
معلومات صحيحة ودقيقة .وأخيرا اللكر موصول لطاقم التحكيم في مجلتكم الموقرة وبدائكم الموافقة على النلر.
نتائج الدراسة:
▪ أظهر أفراد عينااة الاادراسااااااااة وجود درجااة مرتفعااة من الموافقااة على أنااه ال يتم االساااااااتفااادة من تجااارب الت،طيط
اوستراتيجي على صعيد األندية عربيا ونقليميا أهم المعيقات اودارية المتعلقة بالت،طيط اوستراتيجي.
▪ أبدأ أفراد عينة الدراسااااااة وجود درجة مرتفعة من الموافقة على أن الموارد المالية الالزمة لألندية الرياضااااااية أهم
المعيقات المتعمقة بنمط العمل للت،طيط اوستراتيجي في األندية الرياضية.
▪ أبدأ أفراد عينة الدراسااة وجود درجة مرتفعة من الموافقة على أن األوضاااع االقتصااادية في المنطقة نير المسااتقرة
أهم المعيقات المرتبطة بمناخ العمل للت،طيط اوستراتيجي في األندية الرياضية.
▪ عدم وجود عنصر نسول ممثل في أعضاا مجلس ندارات األندية الرياضية في قطاع نزة.
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▪ النسبة األكبر للمؤهالت الحاصل عليها أعضاا ندارات األندية الرياضية هي درجة البكالوريود (%84.1د وباقي
النسب توزعت على الدبلوم (%22.9د والثانوية العامة (%19.2د والدراسات العليا (%8.4د.
▪ أشاااارت نتائج الدراساااة وجود فروق ات داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة  0.05في اساااتجابات المبحوثين على
مجال معيقات تطبيق الت،طيط اوساااااتراتيجي لدأ األندية الرياضاااااية في قطاع نزة تعزأ لمتغير المحافظة ،فكانت
النتائج لصالا محافظة رفا على حساب باقي المحافظات.
▪ أشارت نتائج الدراسة نلى أنه ال توجد فروق ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة  0.05في استجابات المبحوثين
حول معوقات الت،طيط اوسااتراتيجي لدأ األندية الرياضااية في قطاع نزة تعزأ لمتغير (الفدات العمرية ،والمساامى
الوظيفي ،وال،برةد.
▪ أظهرت نتائج الدراسااااة وجود فروق ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة  0.05في اسااااتجابات المبحوثين على
مجال معيقات تطبيق الت،طيط اوساااااااتراتيجي لدأ األندية الرياضاااااااية في قطاع نزة تعزأ لمتغير المؤهل العلمي
فكانت النتائج لصالا حملة الدراسات العليا على حساب حملة البكالوريود والثانوية العامة.
▪ أظهرت نتائج الدراسااااة وجود فروق ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة  0.05في اسااااتجابات المبحوثين على
مجال معيقات تطبيق الت،طيط اوساااتراتيجي لدأ األندية الرياضاااية في قطاع نزة تعزأ لمتغير الت،صاااص ،فكانت
النتائج لصالا ت،صص التربية الرياضية على حساب باقي الت،صصات.
التوصيات:
▪ فتا باب التعاون والتنسيق مع األندية العربية والدولية ،واالستفادة من تجاربهم في تطبيق الت،طيط اوستراتيجي.
▪ تلكيل لجنة من األكاديميين وأصحاب ال،برة للعمل على وضع آلية محددة لتطوير الت،طيط اوستراتيجي في األندية
الرياضية في قطاع نزة.
▪ تبني نظام حديثة لالتصاااااااااالت وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير بيانات ومعلومات كافية كمدخالت لعمل ية
الت،طيط اوستراتيجي.
▪ تعزيز مبدأ البحث عن تمويل خاص لألندية من خالل تليد الملاريع االستثمارية التي تعود بالمنفعة على األندية.
▪ ضرورة توفير موازنة م،صصة لألندية الرياضية لتطبيق الت،طيط اوستراتيجي.
▪ اعتماد نظام للحوافز المعنوية والمادية في االندية الرياضية للتلجيع على االهتمام بالت،طيط اوستراتيجي.
▪ تحديد ووضع أسس ومعايير الختيار أعضاا مجالس اودارات بما يتناسب مع طبيعة العمل المطلوب ننجازه.
▪ تعزيز وجود العنصاااار النسااااول في ندارات األندية الرياضااااية نظرا لدور المرأة الريادل ،وتمثيلها لنساااابة كبيرة في
المجتمع.
▪ التأكيد على ضرورة وجود شهادة علمية على األقل دبلوم كلرث لعضوية مجلس ندارة النادل.
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مدى تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة وأثرها على تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية
أ .د .وليد زكريا صيام
الجامعة الهاشمية
تاريخ القبول2019/11/11 :

يسرى عماد محمد التونسي
الجامعة الهاشمية
تاريخ االستالم2019/10/11 :
ملخص

هدفت الدراسة للتعر نلى مدأ تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة ،وأثر تطبيقها على ترشيد التكاليل وت،فيضها
في اللاااااركات الصاااااناعية المسااااااهمة العامة األردنية .وهدفت أيضاااااا للتعر نلى المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات
المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
لتحقيق أهدا الدراسااة ،صامّم الباحثان اسااتبانة تمّ توزيعها على اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة المدرجة
في ساااوق عمان المالي بداية عام 2019م والبالغ عددها (71د شاااركة .وقد تمّ اعتماد عينة من تلك اللاااركات بلغ عددها
(25د شركة ،تمثّل ما نسبته (%35.2د من مجتمع الدراسة.
توصل الباحثان نلى وجود تطبيق متوسط ألدوات المحاسبة الرشيقة مجتمعة في اللركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية .ووجود العديد من المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسااااابة الرشااااايقة في اللاااااركات الصاااااناعية
المساهمة العامة األردنية ،ولكن بدرجة متوسطة وليست مرتفعة.
في ضاااااوا نتائج الدراساااااة ،قدّم الباحثان مجموعة من التوصااااايات ،منها :زيادة الوعي لدأ ندارات اللاااااركات
الصاااناعية المسااااهمة العامة بمزايا ومنافع تطبيق أدوات المحاسااابة الرشااايقة وتأثيرها على ترشااايد التكاليل وت،فيضاااها.
والعمل على معالجة المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسااابة الرشااايقة في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة
األردنية ،لتحقيق التطبيق األمثل لهذه األدوات.
الكلمات الدالة :أدوات المحاسبة الرشيقة ،ترشيد التكاليل.
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The Extent of applying the Lean Accounting Tools and its effect on reducing
the Costs in the Jordanian Shareholding Industrial Companies
Yousra A. Tunisei
Hashemite University

Prof. waleed Z. Siaam
Hashemite University

Abstract
The study aimed to identify the extent of application of the lean accounting tools, and
the impact of their application on cost rationalization and reduction in the Jordanian
shareholding industrial companies. It also aimed to identify the obstacles that limit the
application of the lean accounting tools in the Jordanian shareholding industrial companies.
To achieve the objectives of the study, the researchers designed a questionnaire
distributed to the Jordanian shareholding industrial companies listed in Amman Stock
Exchange (ASE) in the beginning of 2019 were (71) companies. The study's sample of these
companies was including (25) companies, i, e (35.2%) of the study population.
The researchers reached a number of results, the most important results were the
following: There is a medium application of the lean accounting tools in the Jordanian
shareholding industrial companies. There are many obstacles that limit the application of
thelean accounting tools in the Jordanian shareholding industrial companies, but in a
medium degree and not high.
Based on the study results, the researchers presented a number of
recommendations, including: Increasing the awareness of the managements of the
shareholding industrial companies of the advantages and benefits of applying the lean
accounting tools and their impact on cost rationalization and reduction. To work on
addressing the obstacles that limit the application of the lean accounting tools in the
Jordanian shareholding industrial companies to achieve the optimal application of these
tools.
Key words: Lean Accounting Tools, rationalizing the costs.
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مقدمة:
تعدّ المحاساااابة علم اجتماعي يتأثر ويؤثر في البيدة المحيطة ،ويواكب التطورات المتسااااارعة في عالم األعمال.
لذا نجد أنّ للمحاسبة فروعا متعددة يمكن أن نصل بعضها بالتقليدية (كالمحاسبة المالية مثالد ،ويمكن أن نصل بعضها
اآلخر بالحديثة أو المعاصرة (كالمحاسبة الرشيقةد والتي تأتي استجابة لمتطلبات العصر.
ن الكثير من منلاااااااآت األعمال تهد نلى تحقيق الربحية وتعظيمها ،والحفاظ على اساااااااتمراريتها ،وزيادة
ن نّ
حصتها السوقية ،واستثمار مواردها المتاحة بأمثل الطرق .فإنّ هذه المنلآت تحرص على ترشيد تكاليفها وت،فيضها نلى
أدنى حد ممكن.
وقد ظهرت تطورات عديدة في بيدة اونتاج منها التحول من نظام اونتاج الواسااااع نلى نظام التصاااانيع الرشاااايق
الذل يهد نلى تقليل الفاقد في الموارد في المنلااااآت الصااااناعية ،مما أوجب الحاجة السااااتحداث أدوات محاساااابية جديدة
تسااانده وتدعم فلساافته ،ن يلااير (Maskell and Kennedy, 2007د نلى أنّه أصاابا من الواضااا أن النظم المحاساابية
التقليدية ال تتالام مع فلسااافة الرشااااقة فهي كبيرة ومعقدة ،وتحتول على الكثير من العمليات التي ال تضااايل قيمة للعمل،
فبدأت اللاااااركات في التحول تدريجيا من تطبيق أنظمة المحاسااااابة التقليدية نلى تطبيق أدوات المحاسااااابة الرشااااايقة وهي
متعددة ،ولكل منها ما يميزها وتلاااااااترك جميعها في هد واحد وهو ت،فيض تكاليل اونتاج عن طريق القضااااااااا على
الهدر والضياع في الموارد.
وقد أشار (محمد والمعيني2013 ،د نلى أنّ الهد من المحاسبة الرشيقة هو القضاا على الضياع في عمليات
اونتاج والتلااغيل ،وتقليل وقت تدفق العمليات اونتاجية ،وتوفير معلومات دقيقة وسااريعة ،وتحسااين الجودة في المنتجات
ومرونة أكبر وساااارعة لتلبية متطلبات الزبائن والسااااوق بهد تقليل التكاليل من خالل اساااات،دام مبادئ وأهدا أدوات
المحاسبة الرشيقة.
ويمكن النظر نلى المحاسااابة الرشااايقة على أنها المحاسااابة الترشااايدية التي تسااات،دم بهد تقليل التكاليل الفعلية
لإلنتاج ،وتالفي الفاقد والضاااااااياع في العمليات اونتاجية واودارية ،والعمل على توفير المعلومات الدقيقة لكل الجهات
المسااتفيدة من البيانات المحاساابية .والمحاساابة الرشاايقة (شااأنها شااأن بقية فروع المحاساابةد تعمل من خالل مجموعة من
األدوات التي تكمّل بعضها بعض.
وألنّ ت،فيض التكاليل من التحديات التي تواجه اللااركات الصااناعية األردنية ،مع سااعيها المسااتمر نحو تطوير
أسااااااااليب ننتاجها ومنتجاتها ،وتبنيها طرق وأسااااااااليب حديثة تهد لتوفير منتجات تحقق قيمة أعلى للزبون بتكلفة أقل
وربحية أعلى مع الحفاظ على مسااااتوأ جودة عال للمنتج ،تأتي هذه الدراسااااة للتعر نلى مدأ تطبيق أدوات المحاساااابة
الرشاايقة في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية ،ولتكلاال عن دورها الكبير في ترشاايد التكاليل وت،فيضااها
وتقليل حدة هذه التحديات ،نضااااافة للتعر نلى المعوقات التي قد تحدّ من تطبيق تلك األدوات في اللااااركات الصااااناعية
المساهمة العامة األردنية.
مشكلة الدراسة:
تتأثر المحاساااابة بلااااكل عام والمحاساااابة اودارية بلااااكل خاص بالتغير والتطور الديناميكي الذل يلااااهده عالمنا
المعاصاااار ،وبالتقدم التكنولوجي في وسااااائل االتصاااااالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ،وانتلااااار مفاهيم ندارة المعرفة
واقتصااااادياتها .مما يسااااتوجب على ندارات اللااااركات المساااااهمة العامة األردنية مواكبة هذه المسااااتجدات والتطورات،
والتحول من المدخل التقليدل في التعامل مع أدوات المحاسبة اودارية نلى المدخل المعاصر ،وتطوير مفاهيمها وأساليبها
لتتالام ومتطلبات العصر الحديث واحتياجات اودارة المتطورة المنفتحة على العالم الرحب.
وقد أثبتت أدوات المحاسااااااابة الرشااااااايقة نجاحها في عمليات الت،طيط والرقابة وات،ا القرارات ،وفي ترشااااااايد
التكاليل وت،فيضااااااها ،في معظم دول العالم .نير أنّ تطبيقها ونعادة هيكلة اللااااااركات لتتالام مع احتياجات تطبيق هذه
األدوات قد يواجه العديد من المعوقات التي تحدّ من تطبيقها باللكل األمثل.
من كل ما ساابق ،فإنّ ملااكلة الدراسااة تكمن في بيان مدأ تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة ،وأثرها في ترشاايد
التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،ويمكن صيانة ملكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما مدأ تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية؟
 .2ما أثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية؟
 .3ما المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية؟
أهمية الدراسة:
تتعدد أدوات المحاسااابة الرشااايقة وتتنوع بين :التكلفة على أسااااد النلااااث (ABCد ،اودارة على أسااااد النلااااث
(ABMد ،التكلفة المساااااااتهدفة (TCد ،بطاقة األداا المتوازن (BSCد ،اونتاج في الوقت المحدد (JITد ،ولكل أداة من هذه
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األدوات أهميتها البارزة بصورة منفردة وبصورة مجتمعة .لذا فإنّ أهمية هذه الدراسة تكمن في شمولية الموضوع الذل
يتم دراسته ،ن يعدّ موضوع تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة من المواضيع الجادة والهامة .كما تكمن أهمية الدراسة في
بيان أثر تطبيق أدوات المحاسااابة الرشااايقة على ترشااايد التكاليل وت،فيضاااها ،لك ألنّ ترشااايد التكاليل وت،فيضاااها يعدّ
العمود الفقرل في نجاح ال لركة في المحافظة على أموالها وا ستثمارها بال لكل األمثل ،و صونها من ال ضياع واوهمال،
واالستفادة منها في تعظيم ربحية اللركة واستقرارها ونموها.
ومما يضاافي أهمية على هذه الدراسااة أنّ أدوات المحاساابة اودارية التقليدية لم تعد تلبي احتياجات بيدة التصاانيع
الرشيق ،مما يستوجب تحول اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية نحو أدوات المحاسبة الرشيقة لضمان ترشيد
تكاليفها وت،فيضها ،وتعزيز موقفها وموقعها التنافسي على المستوأ المحلي والعالمي.
أهداف الدراسة:
يسااعى الباحثان من خالل هذه الدراسااة للتعر نلى مدأ تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة ،وأثرها على ترشاايد
التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
والذل ينبثق عنه األهدا الفرعية التالية:
 .1التعر نلى مدأ تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 .2بيان أثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية.
 .3التعر نلى المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية.
أنموذج الدراسة ومتغيراتها:
تمّ تصميم أُنمو ج الدراسة الذل يوضّا العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:
شكل رقم ( :)1أُنموذج الدراسة ومتغيراتها
المتغير المستقل

المتغير التابع

ABC
ABM
TC
BSC
JIT

فرضيات الدراسة:
تحقيقا ألهدا الدراسااة واوجابة عن تساااؤالتها ،واعتمادا على نتائج الدراسااات السااابقة ،تمّ صاايانة فرضاايات
الدراسة على النحو التالي:
 :H01ال يوجد تطبيق ألدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 :H02ال يؤثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية.
 :H03ال توجد معوقات تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أدرك القائمون على ندارات اللااركات ومنلااآت األعمال حتمية ندراج تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة ضاامن
ال،طط اوساااااتراتيجية لها ،و لك للعمل على تحساااااين األداا لللاااااركة على المدأ البعيد ،األمر الذل يضااااامن بقااها في
السوق ،وتحقيق ميزة تنافسية بين مثيالتها من اللركات.
وهناك تعريفات متعددة لماهية المحاسبة الرشيقة ،منها:
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▪ "المحاساابة الرشاايقة عبارة عن نوع من أنواع المحاساابة التي صااممت من أجل تلك المنلااآت التي تطبق تقنيات
التصنيع الرشيق" (Okpala, 2013د.
▪ "نحدأ نسااتراتيجيات األعمال الهادفة نلى االنتقال من أساااليب المحاساابة التقليدية نلى نظام يقيس ويحفز أفضاال
الممارسات" (Jones and Womack, 2013, 263د.
في ضاااوا ما سااابق ،يمكن للباحثين االساااتنتاج بأنّ المحاسااابة الرشااايقة هي تطبيق مفاهيم رشااايقة في اوجرااات
المحاساااابية والرقابية وفي عملية القياد المحاساااابي بهد الت،فيل من الهدر والضااااياع ،وتسااااريع اوجرااات ،وت،فيل
الفاقد والتالل ،وجعل اوجرااات أكثر سالسة ووضوحا ،وتوفير معلومات مالئمة لعملية ات،ا القرارات.
وفيما يلي توضااايحا موجزا ألدوات المحاسااابة الرشااايقة التي قام الباحثان بدراساااتها ،والمتمثلة في :التكلفة على
أساااااد النلاااااث (ABCد ،واودارة على أساااااد األنلااااطة (ABMد ،والتكلفة المسااااتهدفة (TCد ،وبطاقة األداا المتوازن
(BSCد ،واونتاج في الوقت المحدد (JITد:
أوال :التكلفة على أساس النشاط ( :)ABCفي ظل تنامي حجم التكاليل نير المباشرة في اللركات الصناعية ومنلآت
األعمال في العصر الحديث ،ونظرا لكون التكاليل نير المباشرة تعدّ عنصرا أساسيا من عناصر اونتاج ومحددا لتكلفة
ننتاج الوحدة بهد تساااعيرها ،وات،ا القرارات في اللاااركة ،ونظرا للعديد من االنتقادات التي وجهت نلى نظم التكاليل
التقليدية في مجال ت،صيص هذه التكاليل نير المباشرة .فقد أصبحت هذه اللركات مطالبة بتطبيق نظم حديثة في مجال
ت،صيص التكاليل نير المباشرة (والتي منها نظام التكلفة على أساد النلاثد بعيدا عن األساليب التقليدية.
ويع ّر نظام التكلفة على أساااد النلاااث أنّه" :أساالوب يتكون من مرحلتين لتوزيع التكاليل نير المباشاارة ،فيتم
تجميعها في مجمعات للتكلفة ثمّ يتم ت،صااااااايصاااااااها على المنتجات النهائية بناا على موجهات التكلفة" ( Hilton and
Platt, 2017, 97د.
ويلاااااااير العديد من الباحثين (أبو زايد2015 ،؛ الرومي2012 ،؛ اللاااااااعراني2010 ،د نلى وجود العديد من
المبررات لضرورة است،دام نظام التكلفة على أساد النلاث بدال من أنظمة التكاليل التقليدية ،ومن هذه المبررات:
▪ أنّ است،دام نظم التكاليل التقليدية يسبب تلوها في تكلفة المنتج النهائي.
▪ أنّ است،دام نظم التكاليل التقليدية يؤدل نلى ات،ا قرارات ندارية خاطدة.
▪ أنّ است،دام نظم التكاليل التقليدية يقدّم معلومات مالية فقط.
ويحقق تطبيق نظام التكلفة على أساد النلاث العديد من المزايا ،منها (صباح63 ،2008 ،د:
▪ تحديد تكاليل المنتجات بصورة دقيقة ،مما يؤدل نلى ات،ا قرارات ات جودة في مجاالت التسعير والتسويق.
▪ تحساااااااين األداا من خالل تحليل األداا لمجموعة من األنلاااااااطة ،فيتم العمل على ت،فيض التكاليل من خالل
الت،لص أو التقليل من األنلطة التي ال تضيل قيمة للمنتج.
▪ تحسين وظائل الت،طيط والرقابة ورفع كفااة اللركة.
▪ ت،صيص التكاليل االضافية نير المباشرة على أساد األنلطة التي تسبب هذه التكاليل.
ثانيا :اإلدارة على أسؤؤؤؤؤؤاس األنشؤؤؤؤؤؤطة ( :)ABMفي ظل تنادل المنظمات بضاااااارورة االهتمام برضااااااى الزبون ،وتلبية
احتياجاته ،فقد أخذت اللااركات على عاتقها تطبيق نظام اودارة على أساااد األنلااطة ،والذل يقوم على أساااد مساااعدة
اودارة في ات،ا القرارات من خالل االسااتعانة بمعلومات التكاليل على أساااد األنلااطة بغية نرضاااا الزبائن ،ونشااباع
حاجاتهم ،وبالتالي تحقيق المزيد من األرباح.
ويع ّر نظام اودارة على أساااد األنلااطة أنّه :أساالوب يقوم على ندارة ساالساالة األنلااطة الم،تلفة اعتمادا على
منهجية اودارة الرشيدة للموارد بما يضمن تحقيق القيمة لمست،دمي المنتجات ،وبالتالي تحقيق األهدا  ،وزيادة الربحية
من خالل تحليل مسببات التكلفة ،وتحليل األنلطة وقياد األداا (Kaplan and Atkinson, 2013د.
ويلاااير (Hilton and Platt, 2017, 176د نلى أنّ تطبيق أسااالوب اودارة على أسااااد األنلاااطة يأخذ دورا
شموليا وفعاال في ت،طيط ورقابة التكاليل من خالل األهدا التي يحققها ،والتي يمكن تحديدها في النقاث التالية:
▪ قياد تكلفة الموارد المستهلكة في أداا أنلطة اللركة.
▪ تحديد األنلطة التي ال تضيل قيمة ،وبالتالي الت،لص من تلك األنلطة وتكاليفها دون التأثير على جودة المنتج.
▪ تحديد كفااة وفعالية األنلطة المنجزة في اللركة.
▪ تحديد وتقييم األنلطة الجديدة التي يمكن أن تحسن األداا المستقبلي لللركة.
ويوفر أسلوب اودارة على أساد األنلطة مجموعة من المزايا والمنافع ،منها (اليامور2010 ،د:
▪ يقوم بتحليل التكاليل نير المباشااااااارة المرتبطة بحركة ودورة الحسااااااااب ،وكذلك التكاليل األخرأ المرتبطة
باالحتفاظ بالم،زون ،التي نالبا ما تبقى م،فية في األنظمة التقليدية.
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▪ يساعد في ترتيب الفرص حسب أولويتها ،فيتم ترتيب األنلطة حسب التكاليل األكثر والمتوقع أن تحقق مردود
أكبر.
▪ يأخذ بعين االعتبار العوامل نير المالية مثل رضااا الزبون ونوعية الموارد البلاارية التي يمكن أن تكون وساايلة
لتحديد الفرص لتحسين األعمال.
ثالثا :التكلفة المسؤؤؤؤؤؤؤتهدفة ( :)TCتؤدل محاسااااااابة التكاليل بنظمها المتعددة دورا بارزا في خدمة اودارة ،وتزويدها
بالب يانات الالزمة ألنراض الت،طيط والرقابة وات ،ا القرارات الالزمة ،وتزويد اودارة بالب يانات الت كاليفية الالزمة
ن "المحا سبة
لقياد تكلفة ال سلعة أو ال،دمة ونعداد القوائم المالية ات ال صبغة التكاليفية .حتى أ ضحى من الجائز القول ن ّ
عن التكاليل أصبحت أمرا ضروريا وحيويا الستمرار الوحدات االقتصادية ،وازدهارها وقدرتها على منافسة مثيالتها"
(نور وعدد9 ،2003 ،د.
ويمكن النظر نلى التكلفة المسااااتهدفة على أنها "مدخل من مداخل المحاساااابة اودارية ودارة التكاليل يهد نلى
ت،فيض تكاليل المنتجات في مرحلة تصاااميم المنتج وتطويره ،نضاااافة نلى تقديم منتجات متنوعة ات جودة عالية تلااابع
حاجات الزبائن" (مفتي وشي 429 ،2005 ،د.
ويحقق تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة العديد من المزايا ،منها (Clifton et. al., 2003, 112د:
▪ تهتم التكلفة المساااااتهدفة بالمساااااا الساااااوقي بهد تقدير ما يمكن أن يدفعه الزبائن لمنتج معين ومعرفة أساااااعار
المنافسين.
▪ يعمل على تقساايم تكلفة المنتج نلى عدة عناصاار حسااب وظائل المنتج ،مما قد يؤدل نلى نهمال بعض الوظائل
التي ال يرنبها الزبون.
▪ يهتم بالتفاعل القائم بين اللركة والبيدة ال،ارجية من خالل معرفة رنبات الزبائن ،والعمل على تلبيتها.
▪ يساااات،دم كأداة فاعلة للرقابة؛ ألنه يعمل على تفادل حدوث الزيادة في التكاليل منذ مرحلة التصااااميم وقبل البدا
في اونتاج.
▪ يساعد في التعر نلى المنتجات التي تحقق األرباح المطلوبة ومساعدة اودارة في صنع القرارات االستثمارية
حول االستمرار في صنع منتج معين أو التوقل عن صنعه.
رابعا :بطاقة األداء المتوازن ( :)BSCظهرت بطاقة األداا المتوازن كإسااتراتيجية متكاملة بأبعادها المالية ونير المالية،
ن تعدّ بطاقة األداا المتوازن من "األنظمة اللاااااااملة فهي ليساااااات مجرد نظام لتقويم األداا بل أنها تهتم بتحويل األهدا
اوسااتراتيجية نلى مقاييس مالية ونير مالية مترابطة ،وقد أصاابحت في الوقت الحاضاار نظاما نداريا متكامال يسااعى نلى
زيادة التنانم اودارل لدأ العاملين ،وبناا معار تنظيمية تساعدهم في تحسين قدراتهم على اقتناص عوامل النجاح في
م،تلل المجاالت ،وتركز بطاقة األداا المتوازن على ما يجب عمله لزيادة تقدم األداا ،وتعمل كمظلة للتنويع المفضااااااال
لبرامج اللركة مثل الجودة ونعادة التصميم وخدمة الزبون" (Bernardo et. al., 2010, 363د.
وقد وجهت انتقادات كثيرة لمقاييس األداا المالية يعود بعضاااها نلى قصاااور هذه المقاييس عن مواكبة المتغيرات
والتطورات في بيدة األعمال .ن ينظر نلى المقاييس المالية التقليدية على أنها أداة نير مناسبة لتحديد مدأ سالمة األداا،
ونير فاعلة لتوجيه نظر اودارة نلى مواطن ال،لل ونقص الكفااة ،ونير مالئمة لتوجيه اودارة ونرشاااااااادها نحو كيفية
تحسااين الوضااع التنافسااي لللااركة بما يضاامن لها االسااتمرارية والنمو .ونتيجة لالنتقادات الموجهة لمقاييس األداا المالي
التقليدية وتطور البيدة المعرفية ،وزيادة حدة المنافسااة بين اللااركات ،فقد اتجهت معظم اللااركات للبحث عن نظام جديد
لتقييم األداا يجمع بين اسااااااات،دام مقاييس نير مالية نلى جانب المقاييس المالية ،نلى أن تم التوصااااااال نلى بطاقة األداا
المتوازن (Siam and Al-Masri, 2017د.
ويمكن تجميع الساامات األساااسااية التي تميّز بطاقة األداا المتوازن في النقاث األساااسااية التالية (زنلول2010 ،؛
حسين2015 ،؛  Bhimani et. al., 2015؛Kaplan et. al., 2011د:
▪ تعدّ بطاقة األداا المتوازن نمو جا رباعي األبعاد انطالقا من المنظورات األربعة التي يقوم عليها وهي منظور
األداا المالي ومنظور العالقات مع العمالا ومنظور عمليات التلغيل الداخلية ومنظور عمليات التعلم والنمو.
▪ تقساّم بطاقة األداا المتوازن كل منظور نلى مكونات أساااسااية ،هي :الهد اوسااتراتيجي الفرعي ،والمؤشاارات،
والقيم المستهدفة ،وال،طوات اوجرائية والمبادرات.
▪ تقوم بطاقة األداا المتوازن على أساد مزج المؤشرات المالية بالمؤشرات نير المالية بهد التعر نلى مدأ
التقدم نحو تحقيق األهدا اوستراتيجية كميا وماليا.
▪ تربط بطاقة األداا المتوازن مؤشااارات األداا األسااااساااية المالية ونير المالية ال،اصاااة بكل منظور معا ألهدا
اوستراتيجية الفرعية المستمدة أساسا من نستراتيجية تنظيم األعمال.
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▪ تتسم بطاقة األداا المتوازن بمحدودية أبعادها المست،دمة في قياد األداا ،انطالقا من توفير الجهد والوقت على
مت،ذ القرار ،وعدم توفير معلومات أكثر من حاجته.
▪ تتطلب بطاقة األداا المتوازن توافر نظام معلومات راق وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ،وتتيا اساات،دام نظم
التقرير البرمجية ،لتدفق المعلومات رأسيا وأفقيا في الوقت المحدد.
▪ توفر بطاقة األداا المتوازن طريقا منظما يربط رؤية المنلاااااأة المساااااتقبلية بمواردها المادية والبلااااارية لتحقيق
أفضل استثمار لتلك الموارد.
خامسؤؤؤا :اإلنتاج في الوقت المحدد ( :)JITجاات فكرة تطبيق اونتاج في الوقت المحدد لت،ليص اللاااركات من التكاليل
ن الم،زون
التي تتكبدها نتيجة اونتاج بأحجام كبيرة في نياب مراعاة التوازن بين حاجة الساااااااوق وكميات اونتاج ،ن ن ّ
بكميات كبيرة يحتاج نلى مسااااااحات للت،زين نضاااااافة نلى ضااااارورة توفير الظرو المالئمة لحفظه وت،زينه؛ مما يكبد
اللركة تكاليل هي في ننى عنها.
ويرأ (ساااامور2014،د أنّ نظام اونتاج في الوقت المحدد عبارة عن فلساااافة تسااااعى نلى ت،فيض الم،زون نلى
أدنى حد ممكن ،وكذلك نلى الحد من الهدر في الوقت والموارد في العمليات اونتاجية من خالل القيام بلااااراا تلك المواد
بالكميات والوقت المناسااابين واونتاج بالكمية والوقت المحدد لتلبية احتياجات الزبائن ،ن ترتكز هذه الفلسااافة على معرفة
احتياجات الزبائن ،وتنمية عالقات اللركة مع مورديها ،وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم.
وتلاااااااير (البرديني2014،د نلى أنّ نظام اونتاج في الوقت المحدد هو لك النظام الذل ينتج فيه كل جزا من
أجزاا المنتج في نحدأ محطات التلاااااااغيل على خط اونتاج في نفس اللحظة التي تحتاجه فيها المحطه التالية ،وتكون
مسااااتعدة السااااتالمه ،ويعد طلب العميل للمنتج نقطة االنطالق لكافة العمليات على خط اونتاج في تتابع عكسااااي بتناسااااق
وتنانم منضبطين بين مراكز ومحطات التلغيل والهد من لك ضمان تدفق المنتجات بلكل يتناسب ومتطلبات الزبون
وتحقيق االن،فاض في مستوأ الم،زون نلى الحد األدنى.
ويسااااااهم تطبيق نظام اونتاج في الوقت المحدد في تحقيق العديد من المزايا لللاااااركة ،منها (سااااامور2014 ،؛
البرديني2014 ،د:
▪ استثمار المساحات التي يلغلها الم،زون في اللركة.
▪ تحسين ترتيب المصنع من خالل ننلاا خاليا صناعية على شكل حر (Uد لتسهيل انسياب اونتاج.
▪ تدريب مهارات العاملين وصقلها للعمل على أكثر من آلة.
▪ المحافظة على سالمة اآلالت من خالل الصيانة الرقابية.
▪ استثمار الوقت من خالل الت،لصمن الهدر في وقت التهيدة ونعادة تلغيل اآللة ووقت المناولة.
▪ ننتاج منتج عالي الجودة خالي من العيوب من خالل ندارة الجودة اللاملة.
▪ ننجاز أهدا اودارة من خالل تحقيق حصاااااااة ساااااااوقية أعلى وميزة تنافساااااااية أكبر وتعظيم لألرباح من خالل
ت،فيض الت كاليل و لك بالت،لص من ت كاليل الت،زين ،نضااااااااافة لت كاليل هدر الموارد نتيجة لعيوب اون تاج
وتكاليل النقل والمناولة.
▪ استثمار األموال المجمدة في الم،زون باستثمارات أكثر نفعا لللركة.
▪ تحقيق رنبات الزبائن في الحصااااااول على منتج عالي الجودة ،وخالي من العيوب وبأقل سااااااعر ممكن لكسااااااب
والئه.
▪ ننلاا عالقات قوية مع الموردين من خالل االرتباث بهم بعقود طويلة األجل.
مفهوم ترشيد التكاليف وتخفيضها :أصبا ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية ضرورة ال يمكن تجاهلها
و لك لتحقيق العديد من األهدا  ،مثل :زيادة الحصاااااة الساااااوقية لللاااااركة ،وتحقيق الميزة التنافساااااية ،وتعظيم الربحية،
ولتحقيق هذا الغرض ال بد لللااركات أن تتعر نلى طبيعة وخصااائص األنواع الم،تلفة من التكاليل التي تتكبدها .ويعدّ
مصطلا التكاليل من المصطلحات شائعة االست،دام بلكل كبير محاسبيا و لك الرتباطه الوثيق بعمليات احتساب الربا
وال،سااااارة .وتتعدد معاني كلمة التكاليل ويمكن تمييزها حسااااب الصاااافة الدالة لها ،مثل :تكاليل مباشاااارة ،وتكاليل نير
ن كل صفة اقترنت بكلمة التكاليل تعطي نوعا م،تلفا عن نيره من
مباشرة ،وتكاليل ثابتة ،وتكاليل متغيرة ...نل  .ن ن ّ
التكاليل ،وبعيدا عن الصااافة الدالة فإنّ المفاهيم التي تعلقت بمصاااطلا التكاليل عديدة على الرنم من أنّ جميعها تفضاااي
نلى نرض أساسي وهو مقدار يمكن قياسه من الموارد الطبيعية والبلرية والمالية التي تست،دمها اللركة للحصول على
سلعة أو خدمة معينة.
وتعرفها (زعرور2015 ،د أنها مقدار التضاااااحية القابلة للقياد بالنقد المدفوع مقابل الحصاااااول على سااااالعة أو
خدمة ،وترأ (بن سعيد2015 ،د أنها التضحية بموارد اقتصادية في سبيل الحصول على منفعة ات قيمة اقتصادية في
الحاضر أو المستقبل.
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في ضوا ما سبق ،يمكن للباحثين استنتاج أنّ هناك أركان رئيسة للتكاليل ،هي:
▪ التضحية بالموارد.
▪ قابلة للقياد بوحدة النقد.
▪ يقابلها منفعة.
أما عن مفهوم ترشااااايد التكاليل وت،فيضاااااها ،فقد أشاااااارت (راج،ان2002 ،د نلى أنها تقليل النفقات بما يحقق
الوفورات في التكاليل أو الزيادة في األرباح عن السابق أو حتى التوقل عن حدوث ال،سائر ،ويمكن تحقيقه عن طريق
الت،طيط والتنظيم الجيّدين ألقسااااام اللااااركة ومراحل اونتاج ،وعن طريق االسااااتثمار األمثل للموارد المتاحة لللااااركة،
نضافة نلى البحث الدائم عن مظاهر اوسرا واألنلطة التي ال تضيل قيمة والت،لص منها .وتلير (راج،ان2002 ،د
نلى أنّ ترشيد التكاليل وت،فيضها بالمعنى المطلق هو ت،فيض الرقم اوجمالي للنقود ،وهذا النوع قد يتم بدون ت،طيط أو
جهود ندارية فقد يكون سااااااابب االن،فاض هو الت،فيض في كمية اونتاج ،وبهذا تكون النتيجة الفعلية هي ارتفاع التكلفة
وليس ان،فاضااها وهذا ليس المقصااود ،وننما المقصااود هو ت،فيض مجاالت اوساارا والضااياع الحتمي ،والت،لص من
تلك األنلطة التي ال تضيل قيمة.
مما سبق ،يمكن للباحثين القول بأنّ ترشيد التكاليل وت،فيضها هو االن،فاض الملمود في المبلغ النقدل المنفق
على المنتج باست،دام أدوات وأساليب ندارية عديدة .ويمكن االستنتاج بأنّ لترشيد التكاليل وت،فيضها عدة مبادئ ،منها:
▪ ال يجوز أن يمسّ ترشيد التكاليل وت،فيضها جودة المنتج أو يؤثر عليها.
▪ تقوم اودارة بدراساااات وتحليل المواطن في اللاااركة التي يمكن من خاللها أن يتم ترشااايد التكاليل ،وت،فيضاااها
شريطة أن ال تتجاوز تكلفة هذه الدراسات المنفعة المحققة من ورائها.
▪ يتم است،دام العديد من أدوات المحاسبة الرشيقة بهد ترشيد التكاليل وت،فيضها.
▪ على اودارة نطالع العاملين على اوساااااااتراتيجية المتبعة لترشااااااايد التكاليل وت،فيضاااااااها ،والهد منها ومدأ
أهميتها ،وأنها ال تمس االمتيازات التي تقدم للعاملين؛ ألنّ لك من شااأنه أن يضااعل ننتاجيتهم وعدم تفاعلهم مع
اوستراتيجية.
▪ الترشيد الفعلي والت،فيض للتكاليل يكون من خالل الت،لص من مواطن الضياع والهدر واوسرا في الموارد.
ويرأ الباحثان أنّ العالقة بين أدوات المحاسبة الرشيقة ،وترشيد التكاليل وت،فيضها عالقة مباشرة ووثيقة ،ن
ن جلّ اهتمام أدوات المحاسبة الرشيقة ينصبّ على القضاا على الهدر والضياع واو سرا في الموارد ،وهو ما يؤدل
نّ
بلكل مباشر نلى ترشيد التكاليل وت،فيضها.
ويعرض الباحثان فيما يلي للدراسؤؤؤات السؤؤؤابقة (العربية منها واألجنبيةد ،التي تطرقت لبعض جوانب دراساااتهما ،وهي
على النحو التالي:
دراساااة (ساااليماني2019 ،د بعنوان :اسااات،دام أدوات المحاسااابة الرشااايقة في ندارة التكلفة بين اوطار النظرل
والواقع العملي :دراسااة حالة عينة من المؤسااسااات ،هدفت الدراسااة نلى بيان واقع اساات،دام أدوات المحاساابة الرشاايقة في
المؤسسات محل الدراسة في والية الوادل في الجزائر ،وبيان العالقة بين تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة وندارة التكلفة.
وقد توصالت الباحثة نلى أن المحاسابة الرشايقة لها مجموعة من األدوات التي تعمل من خاللها على الت،لص من م،تلل
أنواع الهدر والضااااياع للوصااااول نلى أدنى التكاليل في م،تلل العمليات والمراحل التي تربط عمليات اونتاج والتي من
خاللها تستطيع المؤسسات تحقيق أهدافها المنلودة وتعزيز مكانتها التنافسية .وقد أوصت الباحثة بضرورة تطبيق أدوات
المحاسااابة الرشااايقة ألنها توفر المعلومات الالزمة الت،ا القرارات بلاااكل ساااليم وقابل للتنفيذ ،وتعمل على تعزيز الميزة
التنافساااية وتحقيقها ،وتحساااين كفااة اونتاج ،نضاااافة نلى دورها الفاعل في التحساااين المساااتمر لإلنتاج وترشااايد التكاليل
وتحسين بيدة الوحدة االقتصادية بلكل عام.
دراساااة (مزهر2019 ،د بعنوان :اسااات،دام أدوات المحاسااابة الرشااايقة في عرض قائمة التدفقات النقدية ،هدفت
الدراساااة للتعر نلى مفهوم القوائم المالية بلاااكل عام وقائمة التدفقات النقدية بلاااكل خاص من واقع المعيار الساااابع من
معايير المحاساااابة الدولية وطرق وخطوات نعداد هذه القائمة ومدأ أهميتها في تقديم المعلومات المهمة للمسااااتثمرين في
الوقت المناساااب الت،ا القرارات ،نضاااافة للتعر نلى معنى ومفهوم المحاسااابة الرشااايقة ،ومدأ أهمية اسااات،دام أدوات
المحاسبة الرشيقة وأهم مقومات تطبيقها .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أدوات المحاسبة الرشيقة تحقق العديد من المزايا
والمنافع ،وتعمل على تقليل الهدر الحاصااال في الوقت والجهد والتكلفة .وقد أوصاااى الباحث بضااارورة نلااار ثقافة النظام
الرشااااايق بين الموظفين والعاملين واودارات العليا على حد ساااااواا ،وضااااارورة نعداد الموظفين ،وتدريبهم بلاااااكل جيد
لتمكينهم من اكتلا نقاث الضعل ،والعمل على القضاا عليها بسرعة ،وضرورة است،دام أدوات المحاسبة الرشيقة لما
لها من دور فاعل في ت،فيض التكاليل ولما توفره من بيانات ومعلومات الزمة الت،ا القرارات بلاااااكل صاااااحيا وقابل
للتنفيذ.
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دراسااة (عابدين ورشااوان2018 ،د بعنوان :دور المحاساابة الرشاايقة في ت،فيض التكاليل وقياد األداا المالي:
دراسااااة حالة تطبيقية ،هدفت الدراسااااة للتعر نلى دور المحاساااابة الرشاااايقة في ت،فيض التكاليل وقياد األداا المالي،
ولتحقيق أهدا الدراساااة قام الباحثان بإجراا دراساااة حالة تطبيقية على نحدأ شاااركات المقاوالت العاملة في قطاع نزة
بفلسطين من خالل است،دام أسلوب المالحظة ونجراا مقابالت ش،صية واست،دام حسابات اللركة موضع الدراسة .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن است،دام أدوات المحاسبة الرشيقة له دور مباشر في ت،فيض التكاليل وتقليل الهدر وال ضياع
في الوقت وفي موارد اللركة .في ضوا نتائج الدراسة أوصى الباحثان بضرورة تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة؛ ألنها
تحقق العديد من المزايا ،مثل :أنها تعكس صااورة واضااحة عن األداا المالي ،وتوفر المعلومات الالزمة الت،ا القرارات
ونعداد التقارير بسهولة ووضوح ،وتساعد اللركة في عملية التقويم وتحقيق أهدافها اوستراتيجية.
دراسااة (المعمورل ودهيرب2018 ،د بعنوان :أثر تطبيق التفكير الرشاايق على ترشاايد التكاليل وتحقيق رضااا
الزبون :بحث تطبيقي في شركة أور العامة للصناعات الكهربائية ،هدفت الدراسة نلى بيان نمكانية تطبيق أدوات التفكير
الرشاايق (التصاانيع الرشاايق ،والمحاساابة الرشاايقة ،والمؤسااسااة الرشاايقةد في شااركة أور العامة للصااناعات الكهربائية .قام
البحث على فرضية مفادها أن هنالك نمكانية لتطبيق األساليب واألدوات اودارية والمحاسبية لفلسفة التفكير الرشيق .وقد
أظهرت نتائج الدراسااة أن تطبيق األساااليب واألدوات اودارية والمحاساابية لفلساافة التفكير الرشاايق من شااأنه تدعيم نظم
التكاليل والنظم اودارية ونظم قياد األداا من خالل نزالة الضياعات والفاقد ،وترشيد التكاليل ،وتحسين أداا العمليات،
وتحديد مجرأ القيمة ونلاار ثقافة رشاايقة بالمسااتوأ الذل يساااهم ويحقق نشااباع وحاجات الزبون ورضاااه .وقد أوصااى
الباحثان بضااارورة تطبيق أدوات التفكير الرشااايق لما لها من أهمية في نزالة الضاااياع أو ت،فيضاااه ،وتحساااين بيدة العمل
ورفع الروح المعنوية للعاملين ،وزيادة كفااة وفاعلية العمليات اونتاجية بما يعزّز ويحسااااااّن من قيمة المنتج وي،فّض
تكاليفه.
دراساااااة ( (Siam and Al-Masri, 2017بعنوان :مدأ تطبيق بطاقة األداا المتوازن في الجامعات األردنية:
دراسااااة مقارنة بين الجامعات الرساااامية وال،اصااااة ،هدفت الدراسااااة للتعر نلى مدأ تطبيق بطاقة األداا المتوازن في
الجامعات األردنية ،وبيان مدأ التباين في تطبيقها بين الجامعات الرسمية وال،اصة .وهدفت أيضا للتعر نلى المعوقات
(الم حدداتد التي ت حدّ من تطبيق ها في ال جام عات األردن ية ،وب يان ما ن ا كا نت هذه الم حددات تت فاوت بين ال جام عات
الرساامية وال،اصااة .لتحقيق أهدا الدراسااة قام الباحثان بتصااميم اسااتبانة ،تمّ توزيعها على مجتمع الدراسااة المتمثل في
الجامعات األردنية الرساااامية وال،اصااااة ،والبالغ عددها ) (28جامعة (10د جامعات رساااامية و(18دجامعة خاصااااة ،فتمّ
توزيع االساااااتبانات على المديرين الماليين ومديرل التدقيق الداخلي ومديرل ضااااابط وضااااامان الجودة ورؤسااااااا أقساااااام
المحاساابة والعاملين في الدوائر المالية لتلك الجامعات .توصاالت الدراسااة نلى العديد من النتائج ،منها :هناك معوقات تحدّ
من تطبيق بطاقة األداا المتوازن في الجامعات األردنية (الرساااامية وال،اصااااةد بدرجة متوسااااطة ،هناك تباين بساااايط في
درجة وجود معوقات (محدداتد تحدّ من تطبيق بطاقة األداا المتوازن بين الجامعات األردنية الرسمية وال،اصة لصالا
الجامعات ال،اصااااة .في ضااااوا نتائج الدراسااااة ،قدَم الباحثان مجموعة من التوصاااايات ،منها :نيالا توفير المناخ المالئم
لتطبيق بطاقة األداا المتوازن في الجامعات األردنية الرسااااامية مزيدا من االهتمام للوصاااااول بتطبيقها نلى درجة مرتفعة
أسااوة بالجامعات األردنية ال،اصااة .والعمل على تضااافر جهود الجامعات األردنية الرساامية وال،اصااة للحد من أسااباب
معوقات (محدداتد تطبيق بطاقة األداا المتوازن باللكل األمثل.
دراسة (النعيم2016 ،د بعنوان :المعوقات التي تحد من است،دام أساليب المحاسبة اودارية الحديثة في اللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية ،هدفت الدراسة للتعر نلى معوقات است،دام أساليب المحاسبة اودارية الحديثة في
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية .ولتحقيق أهدا الدراسة قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وتمّ
جمع البيانات من خالل اساااااااتبانة تمّ توزيعها على المديرين الماليين وموظفي ندارة التكاليل ونواب المديرين الماليين
والمحاساابين في (52د شااركة صااناعية .وقد توصاال الباحث نلى العديد من النتائج ،منها :هناك العديد من المعوقات التي
تحد من اساات،دام أساااليب المحاساابة اودارية الحديثة في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية ،مثل :عدم توفر
ال،برة الوظيفية الكافية لدأ العاملين ،وصاااعوبة تحديد مساااببات التكلفة .وفي ضاااوا نتائج الدراساااة قدّم الباحث مجموعة
من التوصيات ،منها :ضرورة توفير التقنيات الالزمة لتطبيق أنظمة المحاسبة اودارية الحديثة لدأ اللركات الصناعية
لزيادة فرص نجاحها وت،فيض التكلفة لديها ،و تأهيل العاملين وتدريبهم ،وتعريل اودارة بأهمية أنظمة المحاسااااااابة
اودارية الحديثة في تعظيم ربحية اللركات وتحقيق الميزة التنافسية لللركة.
دراسة (شجاع2015 ،د بعنوان :دور المحاسبة الرشيقة في ت،فيض التكاليل :دراسة تطبيقية على شركة فاين
للورق الصاااحي ،هدفت الدراساااة نلى بيان دور أدوات المحاسااابة الرشااايقة في ت،فيض التكاليل في شاااركة فاين للورق
الصحي ،وكان منهج الدراسة المست،دم هو المنهج التجريبي الختبار تأثير أدوات المحاسبة الرشيقة في ت،فيض التكاليل
في شاااركة فاين للورق الصاااحي ،ن تمّ اسااات،دام سااالسااالة القيمة لعرض أنلاااطة اونتاج بتفاصااايلها وتحديد أماكن الهدر
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والضاااياع ،وتمّ مقارنة منتجات اللاااركة بالمنتجات المنافساااة عن طريق اسااات،دام التكلفة المساااتهدفة ،وعدم تجاوز الحد
األعلى للتكلفة المسااااموح بها ،والبحث عن أساااااليب جديدة لت،فيض تكلفة اونتاج .ومن أبرز النتائج التي توصاااالت نليها
الدراساااة :أنّ اسااات،دام أدوات المحاسااابة الرشااايقة (سااالسااالة القيمة ،والتكلفة المساااتهدفة ،وت،فيض الم،زوند له أثر في
ت،فيض التكاليل بلااكل مباشاار ونيرمباشاار على المدأ البعيد .وقد قدّم الباحث مجموعة من التوصاايات ،منها :ضاارورة
االلتزام بتطبيق أدوات المحاساااابة الرشاااايقة التي تمّ اختبارها على اللااااركة لما لها من أثر في ت،فيض التكاليل ،وتطبيق
أسااالوب سااالسااالة القيمة لما له من أثر مباشااار في ت،فيض التكاليل وتحديد أماكن الهدر والقضااااا عليه ،توعية العاملين
باألساااليب المعنية بت،فيض التكاليل ،وااللتزام بتطبيق أداة التكلفة المسااتهدفة وجمع المعلومات المناساابة عن المنافسااين
وندخال التعديالت المطلوبة في الوقت المناسب.
دراساااااة (محمد والمعيني2013 ،د بعنوان :اساااااتعمال أدوات المحاسااااابة الرشااااايقة في ت،فيض التكاليل :بحث
تطبيقي في اللااااركة العامة للصااااناعات الكهربائية ،هدفت الدراسااااة للتعر نلى المحاساااابة الرشاااايقة من حيث المفهوم
والمبادئ واألهدا والمتطلبات ،ومعرفة تقنيات وأدوات المحاساابة الرشاايقة ،وتحديد خطوات تطبيق المحاساابة الرشاايقة
لت،فيض التكاليل ،وتحديد الفرق بين المحاسبة التقليدية والمحاسبة الرشيقة ،وتحديد اوجرااات العملية لتطبيق المحاسبة
الرشااايقة في اللاااركات العراقية .تم اختيار معمل السااا،انات الكهربائية العائد نلى اللاااركة العامة للصاااناعات الكهربائية
الكائن في بغداد (الوزيريةد كعينة للدراسااااة ،وقد اساااات،دم الباحثان أساااالوب المقابالت اللاااا،صااااية مع مديرل األقسااااام
والعاملين والمعاي لة الميدانية والم لاهدات لجمع المعلومات .وتو صل الباحثان نلى مجموعة من النتائج ،منها :للمحا سبة
الرشاااايقة القدرة على تحديد التكاليل الفعلية لإلنتاج ،والقضاااااا على الضااااياع في العمليات اونتاجية واودارية ،ونمكانية
توفير المعلومات الدقيقة والسريعة لكل الجهات المستفيدة .ولذلك أوصى الباحثان بضرورة است،دام هذه األدوات.
دراسااة ( (Darabi, et. al., 2012بعنوان :معوقات تطبيق المحاساابة الرشاايقة في اللااركات الصااناعية ،هدفت
الدراساااة للتعر نلى المعوقات التي تواجه تطبيق المحاسااابة الرشااايقة في اللاااركات الصاااناعية اويرانية ،وقد اسااات،دم
الباحثون االسااااتبانة للحصااااول على البيانات الالزمة للدراسااااة .وقد توصاااال الباحثون نلى أنّ هناك عوامل بيدية وثقافية
وتنظيمية وثقافية تعتبر محددات لتطبيق المحاساااابة الرشاااايقة في اللااااركات الصااااناعية اويرانية .وقد أوصااااى الباحثون
بضاارورة الحد من المعيقات التقنية من خالل اساات،دام آالت متعددة األنراض وعمال ول مهارات متعددة على خطوث
اونتاج ،والحد من الملااااكل التنظيمية من خالل الت،لص من المحاسااابة التقليدية حتى يتسااانى للمحاسااابين فهم المحاسااابة
الرشاايقة ،نضااافة نلى ضاارورة الحكم على المؤسااسااة بناا على مدأ تطورها ،وليس بناا على األساااد المالي ،وبالنساابة
للحد من العوامل االقتصااااادية التي تحد من تطبيق المحاساااابة الرشاااايقة فمن الضاااارورل العمل على توفير موارد كافية
للتدريب على أساليب المحاسبة الرشيقة.
ولعل ما يميز الدراسؤؤة الحالية عن سؤؤابقاتها ،ربطها لتطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة بترشاايد التكاليل وت،فيضااها في قطاع هام
يساااهم بلااكل فاعل في اقتصاااد الدولة وتحسااين ناتجها المحلي ،نضااافة نلى حرص الباحثين على بيان أهم المعوقات التي تحدّ من
تطبيق هذه األدوات ،ن تعدّ هذه الدراسااة من الدراسااات القليلة التي أجريت ،على حد علم الباحثين ،بهذه اللاامولية على هذا القطاع
في البيدة األردنية بما يتساام به من خصااائص بيدية ت،تلل عن خصااائص البيدات التي أجريت فيها الدراسااات السااابقة ،وما يحتويه
هذا القطاع من منافسة عالية على الصعيد المحلي واوقليمي.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكّونّ مجتمع الدراسة من اللركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي بداية عام 2019م والبالغ
عددها (71د شااااركة .وقد تمّ اعتماد عينة من تلك اللااااركات بلغ عددها (25د شااااركة (وهي اللااااركات التي أبدأ القائمون عليها
استعدادهم الستالم االستبانات واالجابة عنهاد ،وتمثل ما نسبته (%35.2د من مجتمع الدراسة.

وقد تمّ توزيع ما متوسااطه (3د اسااتبانات للعاملين في الدوائر المالية في تلك اللااركات (تلاامل المديرين الماليين
ونوابهم ومسااااعديهم ورؤسااااا األقساااام المحاسااابية فيها والمحاسااابين العاملين في تلك األقساااامد ،فتمّ توزيع االساااتبانات
واساااتردادها باليد من قبل الباحثين .وعليه بلغ عدد االساااتبانات الموزعة (75د اساااتبانه ،وبلغ عدد االساااتبانات المساااتردة
مكتملة االجابة والصالحة للتحليل (70د استبانة ،أل ما نسبته (%93.3د من مجموع االستبانات الموزعة.
أساليب تحليل البيانات:
لتحقيق أهدا الدراساااة واختبار فرضاااياتها تمّ معالجة البيانات باسااات،دام الرزمة اوحصاااائية للعلوم االجتماعية
(SPSSد ،فتم است،دام األساليب اوحصائية التالية:
 .1مقاييس النزعة المركزية:
▪ التكرارات والنسب المدوية لوصل المتغيرات الديمونرافية لألفراد المجيبين على أسدلة االستبانة.
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▪ المتوساااطات الحساااابية لتحديد معدل اساااتجابة األفراد المجيبين لعبارات االساااتبانة المسااات،دمة لقياد متغيرات
الدراسة.
▪ االنحرافات المعيارية لقياد درجة التلتت المطلق لقيم اوجابات عن وسطها الحسابي.
 .2اختبار (Tد لعينة واحدة (One Sample T-Testد الختبار فرضيات الدراسة.
 .3معامل ثبات االتساق الداخلي (ألفا كرونباخد للتأكد من درجة ثبات المقياد المست،دم.
 .4مستوأ األهمية :لتحديد أهمية درجة الموافقة ،حُددت ثالثة مستويات ،هي( :مرتفعة ،ومتوسطة ،ومن،فضةد بناا
على المعادلة التالية:
المدأ للفدة = (الحد األعلى – الحد األدنىد ة عدد الفدات
(1 – 5د ة 1.33 = 3
=
وعليه يكون توزيع األهمية النسبية على النحو التالي:
الدرجة المن،فضة أقل من أو تساول 2.33
الدرجة المتوسطة من 3.66 – 2.34
الدرجة المرتفعة  3.67فأكثر
أساليب جمع البيانات:
لتحقيق أهدا الدراسة واختبار فرضياتها ،تمّ جمع البيانات الالزمة للدراسة من خالل المصادر التالية:
▪
▪

المصاااادر الثانوية :شاااملت الدراساااات المنلاااورة في الدوريات والمجالت العلمية المحّكمة ،نضاااافة نلى الكتب ورساااائل
الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي لها صلة بموضوع الدراسة.
المصاااااااادر األولية :تم جمع البيانات الالزمة من خالل اساااااااتبانة تم تصاااااااميمها من قبل الباحثين ،باالعتماد على اوطار
النظرل ونتائج الدراسااات السااابقة ،لتفي بأنراض الدراسااة ،وقد تم تحكيمها من قبل ول االختصاااص من أعضاااا هيدة
التدريس في األقسام المحاسبية في بعض الجامعات األردنية.

أداة جمع البيانات (االستبانة):
تمّ تصميم االستبانة أداة لقياد متغيرات الدراسة ،نستنادا نلى نتائج الدراسات السابقة واوطار النظرل وأدبيات الدراسة
واساااتلاااارة ول ال،برة واوختصااااص .ويمكن تل،يص أجزاا االساااتبانة واألسااادلة الم،صاااصاااة لقياد ال،صاااائص الديمونرافية
للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم (1د:
جدول رقم ( :)1أجزاء االستبانة واألسئلة التي تقيس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة
أجزاء
االستبانة

الجزا األول

الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة
المستوأ التعليمي
الت،صص العلمي
المسمى الوظيفي
عدد سنوات ال،برة في مجال العمل الحالي
اللهادات المهنية الحاصل عليها المجيب
ترتيب أدوات المحاسبة الرشيقة حسب درجة است،دامها في اللركة التي يعمل بها المجيب

الجزا الثاني
الجزا الثالث
الجزا الرابع

مدأ تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
أثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية
المعوقات التي تحد من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية

األسئلة التي تقيس
الخاصية أو المتغير
1
2
3
4
5
6
(37 – 7د
(71 – 38د
(87 – 72د

ومن الجدير بالذكر ،أنه تم صااايانة األجزاا (الثاني والثالث والرابعد من أجزاا االساااتبانة بلاااكل يسااااعد على
ساااااااهولة القياد ،حيث تم اعتماد مقياد ليكرت خماساااااااي الدرجات (موافق نلى حد كبير جدا ،وموافق نلى حد كبير،
وموافق نلى حد متوسااااااط ،وموافق نلى حد قليل ،وموافق نلى حد قليل جداد ،وأعطيت الدرجات (1 ،2 ،3 ،4 ،5د على
التوالي .وللتأكد من ثبات االسااااااتبانة ،تم احتساااااااب معامل االتساااااااق الداخلي لالسااااااتبانة باساااااات،دام معامل ألفا كرونباخ
(Cronbach’s Alphaد لكل بعد من أبعاد االسااتبانة بلااكل منفرد ،وقد تبيّن أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد االسااتبانة
تتراوح ما بين ( %76.4و%89.3د وهي تزيد عن النسبة المقبولة (%70د (Sekaran and Bougie, 2015د ،مما
يعني نمكانية اعتماد نتائج االستبانة واالطمدنان نلى مصداقيتها في تحقيق أهدا الدراسة.
ويبين الجدول رقم (2د قيم معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.
جدول رقم ( :)2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

البعد
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معامل ألفا كرونباخ

مدأ تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
أثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية
المعوقات التي تحد من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية

31

%87.1

34

% 89.3

16

%76.4

الخصائص الديموغرافية لألفراد المجيبين على أسئلة االستبانة:
يوضااااا الجدول التالي (جدول رقم (3دد توزيع األفراد المجيبين على أساااادلة االسااااتبانة حسااااب خصااااائصااااهم
الديمونرافية:
جدول رقم ( :)3الخصائص الديموغرافية لألفراد المجيبين على أسئلة االستبانة
رقم السؤال

المتغير

1

المستوأ
التعليمي

2

الت،صص
العلمي

3

المسمى
الوظيفي

4

عدد سنوات ال،برة في
مجال المسمى الوظيفي
الحالي

5

اللهادات
المهنية

بدائل اإلجابة
دبلوم متوسط فما دون
بكالوريود
ماجستير
المجموع
محاسبة
ندارة أعمال
اقتصاد
علوم مالية ومصرفية
المجموع
مدير مالي
نائب مدير مالي
مساعد مدير مالي
رئيس قسم المحاسبة
محاسب
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5سنوات ـ أقل من  10سنوات
من  10سنوات ـ أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع
JCPA
CMA
CPA
CFM
CIA
ال يوجد
المجموع

التكرارات
2
56
12
70
56
3
3
8
70
9
7
8
26
20
70
11
19
23
17
70
8
5
2
1
1
53
70

النسبة المئوية
%2.9
%80
%17.1
%100
%80
%4.3
%4.3
%11.4
%100
%12.9
%10
%11.4
%37.1
%28.6
%100
%15.7
%27.1
%32.9
%24.3
%100
%11.4
%7.2
%2.9
%1.4
%1.4
%75.7
%100

يتبين من النتائج الواردة في الجدول الساااابق (جدول رقم 3د أن األفراد المجيبين على أسااادلة االساااتبانة مؤهلين
تأهيال علميا مالئما ،ن نن ما نساااابته (%97.1د من المجيبين من حملة درجة البكالوريود على األقل .ومما يعزّز الثقة
في النتائج التي تم الحصااااااول عليها أن (%84.3د من المجيبين يتمتعون ب،برة ال تقل عن  5ساااااانوات في مجال عملهم
الحالي .ومن المالحظ أيضا أن هناك تنوع في المسمى الوظيفي (مدير مالي ،ونائب أو مساعد مدير مالي ،ورئيس قسم
المحاسبة أو محاسبد وارتقاا فيه.
ورنم تنوع الت،صصات العلمية للمجيبين بين المحاسبة وندارة االعمال والعلوم المالية والمصرفية واالقتصاد،
نال أنّ تركز النسبة كان في مجال المحاسبة و لك بحكم طبيعة عملهم ومسمياتهم الوظيفية ،فكانت نسبة األفراد المجيبين
من ت،صص المحاسبة (%80د من المجيبين.
نير أنّ هناك نقص واضاااااا في أعداد المجيبين الذين يحملون اللاااااهادات المهنية ،فبلغت نسااااابتهم (%24.3د،
وهذا يستدعي وضع خطة مستقبلية واضحة من ندارات اللركات الصناعية المساهمة العامة في تعيين حملة اللهادات
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المهنية أو العمل على حث موظفي الدوائر المالية في تلك اللركات الحاليين في االرتقاا والحصول على شهادات مهنية
مالئمة.
تحليل بيانات اإلحصاء الوصفي إلجابات اإلستبانات واختبار الفرضيات:
تضاااامن الجزا األول من االسااااتبانة سااااؤاال مباشاااارا (السااااؤال الساااااددد طُلب فيه من المجيبين نعطاا ترتيب
لألدوات التي يتم است،دامها من أدوات المحاسبة الرشيقة ،فيتم نعطاا األرقام من (1د نلى (5د بداا من األكثر است،داما
و صوال نلى األقل ا ست،داما .ومن الجدير بالذكر أنّ الهد من وجود هذا ال سؤال هو التأكد من تطابق اوجابات عن هذا
السااؤال بصاايغته المباشاارة مع نجابة األساادلة نير المباشاارة الم،صااصااة لقياد مدأ اساات،دام أدوات المحاساابة الرشاايقة
(أساااادلة الجزا الثاني من أساااادلة االسااااتبانة (37-7دد التي ساااايتم االعتماد على نجاباتها في اختبار الفرضااااية األولى من
فرضاااايات الدراسااااة .وعند تحليل نجابات هذا السااااؤال (السااااؤال الساااااددد تبين أن ترتيب تلك األدوات كان كما يظهره
الجدول رقم (4د التالي:
جدول رقم ( :)4ترتيب أدوات المحاسبة الرشيقة حسب درجة استخدامها
أدوات المحاسبة الرشيقة
التكاليل على أساد األنلطة (ABCد
بطاقة األداا المتوازن (BSCد
التكلفة المستهدفة (TCد
اونتاج في الوقت المحدد (JITد
اودارة على أساد األنلطة (ABMد
نجمالي التكرارات

عدد التكرارات لوضع األداة في المرتبة
األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
6
9
10
16
29
5
10
9
25
21
15
19
19
8
9
19
17
18
9
7
25
15
14
12
4
70
70
70
70
70

إجمالي
التكرارات
70
70
70
70
70
350

المتوسط
الحسابي
لألداة

مستوى
األهمية
لألداة

3.76
3.67
2.67
2.54
2.36
3.00

مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

اساااتنادا نلى النتائج الواردة في الجدول الساااابق يتبيّن أنّ التكاليل على أسااااد األنلاااطة (ABCد وبطاقة األداا
المتوازن (BSCد من أدوات المحاسااابة الرشااايقة األكثر تطبيقا في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة األردنية ،فكان
مسااااااتوأ األهمية لتطبيقها مرتفعا .في حين أنّ التكلفة المسااااااتهدفة (TCد واونتاج في الوقت المحدد (JITد واودارة على
أساد األنلطة (ABMد من أدوات المحاسبة الرشيقة ات التطبيق المتوسط.
والختبار فرضاايات الدراسااة تمّ اساات،راج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد ،و لك
لكل فقرة من فقرات االسااااااتبانة وفقا للمجال الذل تنتمي اليه الفقرة ،وفيما يلي توضاااااايا لنتائج اختبار كل فرضااااااية من
فرضيات الدراسة.
اختبار الفرضية األولى:
 :H01ال يوجد تطبيق ألدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
يل،ص الجدول رقم (5د المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية ومسااتوأ األهمية والرتبة لتطبيق أدوات
المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،من واقع أسدلة الجزا الثاني من االستبانة (األسدلة
37 – 7د .ومن الجدير بالذكر أنّه خصّص ستة أسدلة لقياد مدأ است،دام كل أداة من أدوات المحاسبة الرشيقة ال،مس،
باستثناا اودارة على أساد األنلطة (ABMد التي خصّص لها سبعة أسدلة ،والتالي مل،ص لنتائج تلك األسدلة.
جدول رقم ( :)5ملخص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية والرتبة
لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
أدوات المحاسبة الرشيقة
التكاليل على أساد األنلطة (ABCد
اودارة على أساد األنلطة (ABMد
التكلفة المستهدفة (TCد
بطاقة األداا المتوازن (BSCد
اونتاج في الوقت المحدد (JITد
نجمالي أدوات المحاسبة الرشيقة

عدد
األسئلة
6
7
6
6
6
31

المتوسط
الحسابي
3.69
2.49
2.72
3.68
2.61
3.02

االنحراف
المعياري
0.75
0.98
0.79
0.82
0.86
0.84

مستوى
األهمية
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط

الرتبة
1
5
3
2
4
ـ

استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبيّن ما يلي:
▪ يدلّ ارتفاع الوسااط الحسااابي ألداة التكاليل على أساااد األنلااطة (ABCد ات الرتبة (1د والبالغ (3.69د على
أنّ أكثر أدوات المحاساابة الرشاايقة تطبيقا في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية هي التكاليل على
أساااد األنلااطة (ABCد وبدرجة مرتفعة ،ويدلّ االنحرا المعيارل لألداة (0.75د على وجود اتفاق وانسااجام
بين األفراد المجيبين على ارتفاع تطبيق هذه األداة.
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▪ يلااير الوسااط الحسااابي ألداة اودارة على أساااد األنلااطة (ABMد ات الرتبة (5د والبالغ (2.49د نلى أنّ أق ّ
ل
أدوات المحاسااابة الرشااايقة تطبيقا في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة األردنية هي اودارة على أسااااد
األنلطة (ABMد وبدرجة متوسطة.
وبلااااكل عام ،فقد تراوحت المتوسااااطات الحسااااابية لدرجات تطبيق أدوات المحاساااابة الرشاااايقة في اللااااركات
الصاااناعية المسااااهمة العامة األردنية بين (3.69-2.49د وبمساااتويات أهمية متوساااطة ومرتفعة ،وبلغ الوساااط الحساااابي
لتطبيق أدوات المحاساااابة الرشاااايقة في اللااااركات الصااااناعية المساااااهمة العامة األردنية مجتمعة (3.02د ،مما يدلّ على
تطبيقها بدرجة متوسطة .ويدلّ االنحرا المعيارل البالغ (0.84د على وجود اتفاق وانسجام بين األفراد المجيبين بلكل
عام حول درجات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
وقد جاات نتيجة تحليل نجابات االستبانات ألدوات المحاسبة الرشيقة منسجمة ،ومتوافقة نلى حد كبير جدا ،مع
ترتيب تطبيقها الوارد في الجدول رقم (4د.
والختبار هذه الفرضااية تم اساات،دام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باساات،دام قيمة مرجعية تمثل متوسااط درجات
مقياد ليكرت والبالغة (3د ،ويبيّن الجدول رقم (6د نتائج اختبار هذه الفرضية.
جدول رقم ( :)6نتيجة اختبار الفرضية األولى باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمةt
المحسوبة

قيمةt
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة
الفرضية

ال يوجد تطبيق ألدوات المحاسبة الرشيقة في
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

3.02

0.84

8.93

1.99

69

*0.000

رفض

* الفروق دالة نحصائيا عند مستوأ (0.05د
استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tالمحسوبة والبالغة (8.93د دالة نحصائيا عند
مسااااتوأ الداللة (αد أقل من (0.05د ،مما يعني رفض الفرضااااية العدمية وقبول الفرضااااية البديلة ،أل أنّ هناك تطبيق
ألدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،ونن كان مستوأ هذا التطبيق متوسط.
اختبار الفرضية الثانية:
 :H02ال يؤثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية.
يل،ص الجدول رقم (7د المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية ومسااااتوأ األهمية والرتبة ألثر تطبيق
أدوات المحاساابة الرشاايقة على ترشاايد التكاليل وت،فيضااها في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية ،من واقع
أ سدلة الجزا الثالث من اال ستبانة (األ سدلة 71 – 38د .ومن الجدير بالذكر أنّه خ صّص مجموعة من األ سدلة لقياد أثر
اسااات،دام كل أداة من أدوات المحاسااابة الرشااايقة ال،مس موضاااا عددها في الجدول رقم (7د ،والتالي مل،ص لنتائج تلك
األسدلة.
جدول رقم ( :)7ملخص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية والرتبة ألثر تطبيق
أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
أدوات المحاسبة الرشيقة
أثر التكاليل على أساد األنلطة (ABCد على ترشيد التكاليل وت،فيضها
أثر اودارة على أساد األنلطة (ABMد على ترشيد التكاليل وت،فيضها
أثر التكلفة المستهدفة (TCد على ترشيد التكاليل وت،فيضها
أثر بطاقة األداا المتوازن (BSCد على ترشيد التكاليل وت،فيضها
أثر اونتاج في الوقت المحدد (JITد على ترشيد التكاليل وت،فيضها
نجمالي أثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد النكاليل وت،فيضها

عدد
األسئلة
7
6
7
6
8
34

المتوسط
الحسابي
4.11
3.68
3.81
3.98
4.05
3.94

االنحراف
المعياري
0.73
0.85
0.82
0.88
0.87
0.79

مستوى
األهمية
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الرتبة
1
5
4
3
2
ـ

استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبيّن ما يلي:
▪ يدلّ الوساااط الحساااابي ألداة التكاليل على أسااااد األنلاااطة (ABCد ات الرتبة (1د والبالغ (4.11د على قناعة
المجيبين (من وجهة نظرهم وآرائهم اللا،صاية وخبرتهم العمليةد أنّ أكثر أدوات المحاسابة الرشايقة تأثيرا على
ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية هي التكاليل على أساد األنلطة
(ABCد ،ويدلّ االنحرا المعيارل الجابات هذه األداة (0.73د على وجود اتفاق وانسجام بين األفراد المجيبين
على ارتفاع تأثير هذه األداة.
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▪ يلااير الوسااط الحسااابي ألداة اودارة على أساااد األنلااطة (ABMد ات الرتبة (5د والبالغ (3.68د نلى أنّ أق ّ
ل
أدوات المحاسااابة الرشااايقة تأثيرا على ترشااايد التكاليل وت،فيضاااها في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة
األردنية هي اودارة على أساد األنلطة (ABMد (و لك من وجهة نظر المجيبين وآرائهم الل،صية وخبرتهم
العمليةد.
وبلاااكل عام ،فقد تراوحت المتوساااطات الحساااابية لدرجات تأثير تطبيق أدوات المحاسااابة الرشااايقة على ترشااايد
التكاليل وت،فيضاااها في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة األردنية (من وجهة نظر المجيبين وآرائهم اللااا،صاااية
وخبرتهم العمليةد بين (4.11-3.68د وبمساااتويات أهمية مرتفعة ،وبلغ الوساااط الحساااابي لتأثير تطبيق أدوات المحاسااابة
الرشاايقة على ترشاايد التكاليل وت،فيضااها في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية مجتمعة (3.94د ،مما يدلّ
على قناعة المجيبين (من وجهة نظرهم وآرائهم اللاااااا،صااااااية وخبرتهم العمليةد بأنّ تطبيقها يؤثر بدرجة مرتفعة .ويدلّ
االنحرا المعيارل البالغ (0.79د على وجود اتفاق وانسجام بين األفراد المجيبين بلكل عام حول درجات تأثير تطبيق
أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية العامة األردنية.
والختبار هذه الفرضااية تم اساات،دام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باساات،دام قيمة مرجعية تمثل متوسااط درجات
مقياد ليكرت والبالغة (3د ،ويبيّن الجدول رقم (8د نتائج اختبار هذه الفرضية.
جدول رقم ( :)8نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمةt
المحسوبة

قيمةt
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة
الفرضية

ال يؤثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على
ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية

3.94

0.79

7.72

1.99

69

*0.000

رفض

* الفروق دالة نحصائيا عند مستوأ (0.05د
استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tالمحسوبة والبالغة (7.72د دالة نحصائيا عند
مساااااتوأ الداللة (αد أقل من (0.05د ،مما يعني رفض الفرضاااااية العدمية وقبول الفرضاااااية البديلة ،أل أنّ هناك تأثير
لتطبيق أدوات المحاسااابة الرشااايقة على ترشااايد التكاليل وت،فيضاااها في اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة األردنية
وبدرجة كبيرة.
اختبار الفرضية الثالثة:
 :H03ال توجد معوقات تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
يوضّا الجدول رقم (9د المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوأ األهمية والرتبة للفقرات المتعلقة
بقياد وجود معوقات تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية والرتبة للعبارات المتعلقة بقياس وجود معوقات
تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
الرقم

المتوسط
الحسابي

العبارة

االنحراف
المعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحالي ،فإنّ من المعوقات التي تحد من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركة التي تعملون بها:

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

عدم معرفة اودارة بمزايا ومنافع تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
عدم توفر المعلومات (المالية ونير الماليةد الالزمة لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.

ارتفاع تكلفة تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة بما يفوق المنافع المرجوة من
تطبيقها.
قلة الكفااات المعنية بتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
عدم تقبل العاملين في اللركة للتحول من تطبيق األدوات التقليدية نحو تطبيق أدوات
المحاسبة الرشيقة.
نقص التوعية من قبل مكاتب االستلارات والتدقيق وال،دمات المحاسبية بأهمية أدوات
المحاسبة الرشيقة.
تعدد مراحل تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة يجعلها تحتاج نلى الكثير من الوقت والجهد
الالزمين لتطبيقها.
تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة يتطلب عقد الكثير من الدورات التدريبية للكوادر في اللركة.
عدم نمكانية السيطرة على الظرو االقتصادية في البيدة ال،ارجية المتسمة بالتقلبات السريعة.

عدم توافر التكنولوجيا واألجهزة المناسبة لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.

3.83
3.35

0.96
1.12

مرتفع
متوسط

1
14

3.31

1.03

متوسط

15

3.50

1.15

متوسط

8

3.39

1.07

متوسط

12

3.56

1.10

متوسط

4

3.49

0.96

متوسط

9

3.59
3.51
3.47

0.92
1.13
0.96

متوسط
متوسط
متوسط

3
7
11

ارتفاع تكاليل تحديد األنلطة الرئيسة لللركة ،وصعوبة تحديد محركات التكلفة التي
ت،ص التكاليل نير المباشرة.

3.54

0.99

متوسط

5

عدم اهتمام ندارات اللركات بتدريب واطالع اوداريين والعاملين على التقنيات اودارية الحديثة.

3.64

1.06

متوسط

2
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84
85
86
87

نقص التوافق بين متطلبات البيدة ال،ارجية ومتطلبات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركة.
عدم التعاون بين اللركة ومورديها للحصول على المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب.

نتيجة دمج مقاييس األداا المالي ونير المالي تتوافر معلومات تفوق طاقات المديرين
وقدراتهم على تحليلها وتتبعها ،مما يسبب تلتت في الجهود في مجاالت متعددة ،وضعل
في تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
عدم انتظام وصول المواد الالزمة لإلنتاج في الوقت المناسب بسبب الظرو االقتصادية
السائدة يحد من فعالية تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.

العبارات مجتمعة

3.48
3.29

0.99
1.06

متوسط
متوسط

10
16

3.37

1.01

متوسط

13

3.52

0.94

متوسط

6

3.49

0.71

متوسط

استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبيّن ما يلي:
▪ يدلّ ارتفاع الوسااااااط الحسااااااابي للفقرة ات الرتبة (1د والبالغ (3.83د على تأكيد المجيبين على أنّ عدم معرفة
اودارة بمزايا ومنافع تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة تمثّل عائقا أمام تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة بلااكل
فعال ،ويدلّ االنحرا المعيارل للفقرة (0.96د على وجود اتفاق وانساااااااجام بين األفراد المجيبين حول هذه
الفقرة.
▪ يلير الوسط الحسابي للفقرة ات الرتبة (16د والبالغ (3.29د نلى قناعة المجيبين بأنّ أقلّ المعوقات التي يمكن
أن تحدّ من تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية هو عدم التعاون
بين اللركة ومورديها للحصول على المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب.
وبلااااااكل عام ،فقد تراوحت المتوسااااااطات الحسااااااابية للفقرات التي تقيس وجود معوقات تحدّ من تطبيق أدوات
المحاساابة الرشاايقة في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية بين (3.83-3.29د وبمسااتويات أهمية متوسااطة
ومرتفعة ،وبلغ الوساااااط الحساااااابي للفقرات المتعلقة بقياد وجودمعوقات تحدّ من تطبيق أدوات المحاسااااابة الرشااااايقة في
اللاااااركات الصاااااناعية المسااااااهمة العامة األردنية مجتمعة (3.49د ،مما يدلّ على وجود معوقات تحدّ من تطبيق أدوات
المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
والختبار هذه الفرضااية تم اساات،دام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باساات،دام قيمة مرجعية تمثل متوسااط درجات
مقياد ليكرت والبالغة (3د ،ويبيّن الجدول رقم (10د نتائج اختبار هذه الفرضية.
جدول رقم ( :)10نتيجة اختبار الفرضية الثالثة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمةt
المحسوبة

قيمةt
الجدولية

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

نتيجة
الفرضية

ال توجد معوقات تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة
الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية

3.49

0.71

5.69

1.99

69

*0.000

رفض

* الفروق دالة نحصائيا عند مستوأ (0.05د
استنادا نلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tالمحسوبة والبالغة (5.69د دالة نحصائيا عند
مساااتوأ الداللة (αد أقل من (0.05د ،مما يعني رفض الفرضاااية العدمية وقبول الفرضاااية البديلة ،أل أنّ هناك معوقات
تحدّ من تطبيق أدوات المحاساابة الرشاايقة في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية ،ونن كان مسااتوأ األهمية
لهذه المعوقات متوسطا وليس مرتفعا.
نتائج الدراسة:
استنادا نلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ،تمّ التوصل نلى النتائج التالية:
 .1يوجد تطبيق متوسط ألدوات المحاسبة الرشيقة مجتمعة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 .2يتم تطبيق التكاليل على أساد األنلطة (ABCد وبطاقة األداا المتوازن (BSCد بدرجة مرتفعة في اللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 .3يتم تطبيق التكلفة المستهدفة (TCد واونتاج في الوقت المحدد (JITد واودارة على أساد األنلطة (ABMد بدرجة
متوسطة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 .4يمكن ترتيب درجات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تنازليا
على النحو التالي :التكاليل على أساد األنلطة (ABCد ،وبطاقة األداا المتوازن (BSCد ،والتكلفة المستهدفة
(TCد ،واونتاج في الوقت المحدد (JITد،و اودارة على أساد األنلطة (ABMد.
 .5من وجهة نظر المجيبين وآرائهم الل،صية وخبرتهم العملية ،يؤثر تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة على ترشيد
التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بدرجة مرتفعة.
 .6يمكن ترتيب أدوات المحاسبة الرشيقة حسب تأثيرها على ترشيد التكاليل وت،فيضها في اللركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية (من وجهة نظر المجيبين وآرائهم الل،صية وخبرتهم العمليةد تنازليا على النحو التالي:
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التكاليل على أساد األنلطة (ABCد ،واونتاج في الوقت المحدد (JITد ،وبطاقة األداا المتوازن (BSCد،
والتكلفة المستهدفة (TCد ،واودارة على أساد األنلطة (ABMد.
 .7هناك العديد من المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية ،ولكن بدرجة متوسطة وليست مرتفعة ،ومن أكثر هذه المعوقات اتفاقا بين المجيبين عدم معرفة ندارات
اللركات بمزايا ومنافع تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
توصيات الدراسة:
في ضوا النتائج التي تم التوصل اليها ،فقد تمّ صيانة التوصيات التالية:
 .1تعزيز تطبيق التكاليل على أساد األنلطة (ABCد وبطاقة األداا المتوازن (BSCد في اللركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية.
 .2زيادة اهتمام ندارات اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بدرجة تطبيق التكلفة المستهدفة (TCد واونتاج
في الوقت المحدد (JITد واودارة على أساد األنلطة (ABMد.
 .3زيادة الوعي لدأ ندارات اللركات الصناعية المساهمة العامة بمزايا ومنافع تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة
وتأثيرها على ترشيد التكاليل وت،فيضها.
 .4العمل على معالجة المعوقات التي تحدّ من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في اللركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية ،لتحقيق التطبيق األمثل لهذه األدوات.
 .5نجراا المزيد من الدراسات حول أهمية تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة وأثرها في ترشيد التكاليل وت،فيضها
وانعكاساتها على زيادة ربحية اللركات وتحقيق أهدافها.
مراجع الدراسة:
أبو زايد ،توفيق ،أثر نظام تكاليل األنلطة (ABCد في ت،فيض سعر بيع المنتج في اللركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ،رسالة
ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية االقتصاد والعلوم اودارية ،جامعة الزرقاا ،الزرقاا ،األردن.2015 ،
أبو شنب ،شادل صبحي ،دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليل في اللركات الصناعية في قطاع نزة :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،كلية
التجارة ،الجامعة اوسالمية ،نزة ،فلسطين2008 ،م.
البرديني ،خلود وليد عيد ،نظام ت،طيط الموارد (ERPد واونتاج في الوقت المحدد (JITد في تحقيق األسبقيات التنافسية :دراسة تطبيقية في
شركات صناعة األدوية  -عمان ،رسالة ماجستير ،كلية األعمال ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن2014 ،م.
بن سعيد ،هناا ،دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوج :دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل (ENICABد ببسكرة ،رسالة
ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر2015 ،م.
الجنابي ،معا خلل نبراهيم ،تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليل وترابطها في خدمة منظمات األعمال ،مجلة تكريت
للعلوم اودارية واالقتصادية ،جامعة تكريت ،العراق ،مجلد (9د ،العدد (27د ،ص ص2013 ،250 – 228 :م.
حسين ،عالا نعيم ،أثر تطبيق بطاقة األداا المتوازن على األداا المالي في المستلفيات األردنية ال،اصة ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة،
الجامعة الهاشمية ،الزرقاا ،األردن2015 ،م.
ال،تاتنة ،وحيد رثعان والسعايدة ،منصور ابراهيم ،نمو ج معدل لبطاقة األهدا المتوازنة ،مجلة دراسات :سلسلة العلوم اودارية ،الجامعة
األردنية ،عمان ،األردن ،ص ص2010 ،36 – 1 :م.
راج،ان ،ميساا محمود محمد ،دور التكاليل المستهدفة في ت،فيض التكاليل وتطوير المنتجات :دراسة ميدانية على الملروعات الصناعية في
مدينة جدة ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية االقتصاد واودارة ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية2002 ،م.
الراول ،عادل صالا مهدل ،نظام اونتاج في الوقت المحدد ) (JITوأثره على التكاليل اونتاجية في المنلات الصناعية ،مجلة جامعة األنبار
للعلوم االقتصادية واودارية ،جامعة األنبار ،العراق ،المجلد (2د ،العدد (3د ،ص ص2010 ،363 – 333 :م.
الرومي ،عبد العزيز ،أثر است،دام نظام التكلفة المبني على األنلطة (ABCد في تحسين أساليب قياد وت،صيص التكاليل نير المباشرة في
الجمعيات التعاونية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية األعمال ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن2012 ،م.
زعرور ،نعيمة ،أساليب مثلى لترشيد تكاليل ال،دمات العامة :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر (وكالة بسكرةد ،أطروحة دكتوراة ،قسم
علوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر2015 ،م.
زنلول ،جودة عبد الرؤو محمد ،است،دام مقياد األداا المتوازن في بناا نمو ج قياد رباعي المسارات ودارة األداا اوستراتيجي والتلغيلي
لألصول الفكرية ،بحث مقدم في الندوة الثانية علرة لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية ،مهنة المحاسبة في المملكة العربية
السعودية وتحديات القرن الواحد والعلرين ،السعودية ،المنعقدة خالل الفترة  18-19أيار 2010م ،ص .ص2010 ،29-13 :م.
زملط ،نياد ،أساليب المحاسبة اودارية الحديثة وأثرها في رفع الكفااة االئتمانية لللركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،رسالة
ماجستير ،قسم المحاسبة ،الجامعة اوسالمية ،نزة ،فلسطين2013 ،م.
سليماني ،ابتسام ،است،دام أدوات المحاسبة الرشيقة في ندارة التكلفة بين اوطار النظرل والواقع العملي :دراسة حالة عينة من المؤسسات،
رسالة ماجستير ،قسم العلوم المالية والمحاسبية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة اللهيد حمه ل،ضر ،والية الوادل،
الجزائر2019 ،م.
سمور ،أحمد سليم ،دور تطبيق نظام اونتاج في الوقت اآلني (Just In Timeد في تعزيز األداا المالي لللركات الصناعية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اودارية ،جامعة األزهر ،نزة ،فلسطين2014 ،م.
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شجاع ،م،لد فؤاد ،دور المحاسبة الرشيقة في ت،فيض التكاليل :دراسة تطبيقية على شركة فاين للورق الصحي ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة،
كلية األعمال ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن2015 ،م.
اللعراني ،عال أسامة ،أهمية تطبيق نظام التكلفة حسب األنلطة على نلاث المرابحة في المصار اوسالمية ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة،
كلية االقتصاد ،جامعة دملق ،دملق ،سوريا2010 ،م.
صباح ،ناريمان ،واقع است،دام أساليب المحاسبة اودارية في اللركات الصناعية في قطاع نزة ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،جامعة نزة،
نزة ،فلسطين2008 ،م.
عابدين ،حسني عابدين ورشوان ،عبد الرحمن محمد ،دور المحاسبة الرشيقة في ت،فيض التكاليل وقياد األداا المالي :دراسة حالة تطبيقية،
مجلة خائر للعلوم االنسانية ،مركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات ،فاد ،المملكة المغربية ،المجلد (1د ،العدد (1د ،ص ص،69-44 :
2018م.
الكببجي ،مجدل ،مدأ تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كمدخل لت،فيض التكاليل في اللركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية،
مجلة دراسات :سلسلة العلوم اودارية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن ،المجلد (41د ،العدد الثاني ،ص ص2014 ،190 – 170 :م.
الكساسبة ،فراد عزت عقلة ،معوقات تطبيق نظام اونتاج اآلني في شركات األدوية األردنية المساهمة العامة :دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير،
كلية األعمال ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن2011 ،م.
محمد ،رائد مجيد والمعيني ،سعد سليمان ،است،دام أدوات المحاسبة الرشيقة في ت،فيض التكاليل :دراسة تطبيقية في اللركة العامة للصناعات
الكهربائية ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد ،العراق ،المجلد (8د ،العدد (25د ،ص
ص2013 ،265 – 244 :م.
مزهر ،أحمد ،است،دام أدوات المحاسبة الرشيقة في عرض قائمة التدفقات النقدية ،مجلة أكاديمية شمال أوروبا للدراسات والبحوث ،أكاديمية
شمال أوروبا للعلوم والبحث العلمي ،الدنمارك ،المجلد (1د ،العدد (4د ،ص ص2019 ،76-58 :م.
المطارنة ،نسان فالح والبلتاول ،سليمان حسين ،أثر تطبيق نظام تكاليل اونتاج في الوقت المحدد على األداا التلغيلي في اللركات الصناعية
األردنية ،مجلة دراسات :سلسلة العلوم اودارية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن ،المجلد(34د ،العدد (2د ،ص ص2007 ،317 – 300 :م.
المعمورل ،علي محمد ودهيرب ،محمد سمير ،أثر تطبيق التفكير الرشيق على ترشيد التكاليل وتحقيق رضا الزبون :بحث تطبيقي في شركة
أور العامة للصناعات الكهربائية ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد ،العراق ،المجلد
(13د ،العدد (43د ،ص ص2018 ،149-133 :م.
مفتي ،محمد حسن وشي  ،فريد عمر ،مدأ فعالية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في المنلآت الصناعية :دراسة استكلافية على عينة من
المنلآت الصناعية بمدينة جدة ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة االسكندرية ،االسكندرية ،مصر ،المجلد (24د ،العدد
(2د ،ص ص2005 ،250 – 218 :م.
منصور ،محمود ،ماهية التكاليل المستهدفة ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة ،كلية االقتصاد والعلوم اودارية ،جامعة األزهر ،نزة ،فلسطين،
2008م.
النعيم ،ماهر محمد ،المعوقات التي تحد من است،دام أساليب المحاسبة اودارية في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،رسالة ماجستير،
كلية ندارة المال واألعمال ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن2016 ،م.
نور ،عبد الناصر ونائل ،عدد ،أهمية قياد تكلفة ال،دمة باست،دام أنظمة التكاليل في المصار األردنية ،ورقة عمل مقدمة نلى مؤتمر واقع
منظمات األعمال العربية :فرص وتحديات ،المنعقد في جامعة اربد األهلية خالل الفترة 24-22ة4ة ،2003اربد ،األردن2003 ،م.
نورل ،حيدر شاكر وجمعة ،محمود حسن ،تقنيات ندارة التكلفة اوستراتيجية ،مجلة ديالي ،جامعة ديالي ،العراق ،العدد (63د ،ص ص279 :
– 2014 ،317م.
اليامور ،علي حازم يونس ،است،دام نظام اودارة على أساد األنلطة (ABMد في تحديد فرص ت،فيض التكلفة :دراسة حالة معمل ألبان
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أثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على أداء العاملين في الخطوط الجوية الملكية األردنية
د .سحر محمد ابو بكر
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2020/7/25 :

اية عدنان حسن الحريرات
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/10/16 :
الملخص

هدفت الدراسة نلى نختبار أثر تطبيق اودارة اولكترونية للموارد البلرية بأبعادها (التوظيل اولكتروني ،وتقييم
األداا اولكتروني ،والتعويضاااااات اولكترونيةد على أداا العاملين بأبعاده (الدقة في العمل ،وسااااارعة اونجاز ،واوبداع،
والعمل الجماعيد في شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية .وقد تكوّن مجتمع الدرا سة من جميع الموظفين في اودارة
العامة وجميع مكاتب اللاااركة في العاصااامة عمّان .أما وحدة المعاينة فلاااملت جميع المديرين في مساااتويي اودارة العليا
والوساااااااطى في مجتمع الدراسااااااااة وقد بلغ عددهم (387د .ولغايات جمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق أهدا
الدراساااة تم نسااات،دام اوساااتبانة ،وبعد تحليل البيانات من خالل اوساااتعانة ببرنامج الحزمة اوحصاااائية للعلوم اوجتماعية
(SPSSد تم التوصااال نلى النتائج والتي كان من أهمها وجود أثر و داللة نحصاااائية لإلدارة اولكترونية للموارد البلااارية
(التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااااات اولكترونيةد على أداا ال عاملين ،ووجود أثر و داللة
نحصائية لإلدارة اولكترونية للموارد البلرية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد
على الدقة في العمل ،واوبداع ،والعمل الجماعي .وباوعتماد على النتائج تم تقديم عدد من التوصاايات كان أهمها ضاارورة
نستمرار اللركة في تطبيق اودارة اولكترونية للموارد البلرية ال سيما التوظيل اولكتروني لكونهُ الوظيفة المسؤولة عن
رفد شاااااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية بالموارد البلااااارية القادرة على تحقيق التفوق والميزة التنافساااااية المساااااتدامة،
وضرورة ندخال التدريب اولكتروني الى باقي الوظائل اولكترونية ودارة الموارد البلرية في اللركة.
الكلمات المفتاحية :اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية ،التوظيل اولكتروني ،تقييم األداا اولكتروني ،التعويضاااااااات
اولكترونية ،أداا العاملين ،شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
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Abstract
This study aimed to examine the impact of applying Electronic Human Resources
Management in terms of (E-Staffing, E-Performance appraisal and E- compensations) on the
Employees Performance in terms of (work accuracy, performance speed, creativity and
group work) in the Royal Jordanian Airlines Company. The study’s population is consisted of
all the staff of the company’s headquarter and the offices which are operating at the capital
Amman. While the study’s sampling unit encompasses all the managers at the top and
middle management levels counted (387). For collecting the required data and information
the questionnaire was used, and after analyzing the data by the statistical package for the
social sciences (SPSS) program the main results of the study were as follows: There is a
statistically significant impact of Electronic Human Resources Management (e-staffing, eperformance appraisal and e- compensations) on the Employees Performance in the Royal
Jordanian Airlines, and a statistically significant impact of Electronic Human Resources
Management (e-staffing, e-performance appraisal and e- compensations) on work accuracy
on creativity and on group work.Relying on the previous results the following
recommendations were introduced: it is better for the Royal Jordanian Company to continue
applying the electronic human resources management, especially e- staffing because it is
the function that is responsible for providing the company with the human resources who
are capable for achieving the company’s excellence and sustainable competitive
advantage.and It is necessary to introduce E- training within the human resources
management E- functions.
Key Words: Electronic Human Resources Management, E- staffing, E- Performance
Appraisal, E- Compensations, Employees’ Performance, Royal Jordanian Airlines Company.
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المقدمة:
يلااهد العالم ومنذ ساابعينيات القرن الماضااي تقدما هائال في مجال التكنولوجيا بلااكل عام وتكنولوجيا المعلومات
واوت صاالت بلكل خاص .وفي ظل هذا التقدم الوا سع وظهور ما يعر بالتقنية الرقمية كان البد من استفادة المنظمات
على اختال قطاعاتها من هذه التطورات .حيث أ صبحت المنظمات ت ست،دم تكنولوجيا المعلومات في ت سيير ن لاطاتها،
وبناا على لك شاااااااهدت تحوال من اودارة التقليدية الى اودارة اولكترونية لكافة عملياتها بما فيها تلك المتعلقة بإدارة
الموارد البلرية (Malkawi, 2018د.
فقد تزايد وعي المنظمات وندراكها ألهمية الموارد البلاارية ،ن أنها تلااكل المصاادر األساااسااي للميزة التنافسااية
المسااتدامة الساايما في منظمات ال،دمات .حيث تعول المنظمات العاملة في قطاع ال،دمات على مواردها البلاارية الكفؤة
في تقديم ال،دمات المتميزة ،و لك من خالل التفاعل المباشر مع الزبائن وتحقيق رضاهم ،وكسب والاهم ،وبذات الوقت
جذب المزيد من الزبائن.
وتعد شاااااااركات الطيران من المنظمات التي نحت المنحى اولكتروني في ندارة مواردها البلااااااارية بهد رفع
مساااااتوأ أدائهم وتعزيز ما يملكونه من مهارات وقدرات .وفي ظل ساااااعيها الدؤوب نحو تحقيق التميز فقد تبنت شاااااركة
ال،طوث الجوية الملكية األردنية هذا النهج وأصاااابحت تساااات،دم تكنولوجيا المعلومات فيما تقوم به من ممارسااااات ودارة
الموارد البلااااااارية وفي تطبيق نساااااااتراتيجيتها) Al-Hmouze, 2016د؛ ن أنها تعتبر من المنظمات الوطنية الرائدة في
مجااالهااا ،وبحكم المساااااااؤوليااات الكبيرة المناااطااة بهااا فضاااااااال عن التوقعااات الملقاااة على موظفيهااا في تحقيق األهاادا
اوسااااتراتيجية لللااااركة ،وبقائها في مكان الصاااادارة كان ال بد وأن تبحث عن أفضاااال الوسااااائل وأكثرها فاعلية في رفع
مستوأ أداا مواردها البلرية.
وبناا على ما سااابق ساااعت الباحثة من خالل دراساااتها الى اختبار أثر اودارة اولكترونية للموارد البلااارية على
أداا العاملين في شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
مشكلة الدراسة:
تواجه شااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية أسااوة بباقي منظمات األعمال األردنية عددا من التحديات الناتجة
عن عدم اوسااتقرار السااياسااي في البلدان المجاورة ،والذل أدأ الى حالة مسااتمرة من التذبذب اوقتصااادل .هذا باوضااافة
الى تزايد حدة المنافسااة نتيجة دخول العديد من شااركات الطيران ومن جنساايات م،تلفة نلى السااوق األردني؛ األمر الذل
فرض على شاااااااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية التحرك للبحث عن الفرص التي باتت شاااااااحيحة ،والساااااااعي نلى
المحافظة على الزبائن الحاليين ،ونسااتقطاب زبائن جدد .ويعتبر المورد البلاارل في اللااركة هو األهم في اضااافة القيمة،
وفي تحقيق اللاااااركة ألهدافها بالبقاا ،ومن ثم اوساااااتمرار والنمو من خالل ال،دمات ال،القة المبتكرة التي تقدمها والتي
تتفرد بها عن نيرها من اللركات وحتى تصل اللركة الى تحقيق هذه األهدا اتجهت الى اودارة اولكترونية لمواردها
البلرية
وقد أوصاات العديد من الدراسااات السااابقة بأهمية اودارة اولكترونية للموارد البلاارية ودورها في تحقيق نجاح
المنظمات المعتمد على اداا العاملين ومن بينها دراسة كل من ) Al-Hmouze (2016ودراسة) Abedi (2015ودراسة
) Berber et al., (2018ودراسة 2018( Malkawiد.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من جانبين هما:
أوالً :األهمية النظرية:
تنبع أهمية الدراساااااااة من الناحية النظرية من خالل ما تضااااااامنتهُ من نطار نظرل يتعلق باودارة اولكترونية
للموارد البلاارية والكيفية التي يتم فيها تنفيذ نسااتراتيجيات ندارة الموارد البلاارية من توظيل وتقييم األداا والتعويضااات
باوستعانة بتكنولوجيا المعلومات ،باوضافة نلى توفير نطار نظرل يتعلق بأداا العاملين بلكل عام ،وبدقة العمل وسرعة
اونجاز واوبداع والعمل الجماعي بلااكل خاص؛ و لك من خالل تتبع الدراسااات السااابقة واألدب النظرل التي بحثت في
هذا الموضوع ونيجاد العالقات اورتباطية بين متغيراته.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
تتجسااااد أهمية الدراسااااة من الناحية التطبيقية في النتائج التي تم التوصاااال اليها ،واوسااااتنتاجات التي بُنيت عليها
النتائج ،وما قدمتهُ من توصاااايات في ضااااوا لك؛ والتي ساااااهمت في توضاااايا كيفية تطبيق اودارة اولكترونية للموارد
البلااارية ونظهار أثرها في تحقيق تحساااين أداا العاملين .كما تأمل الباحثة أن تكون النتائج التي تم التوصااال نليها وما تم
تقديمهُ من توصيات حافزا للقيام بدراسات مُستقبلية في هذا المجال.
أنموذج الدراسة:
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لتحقيق الغرض من هذه الدراسة والوصول نلى أهدافها في قياد أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،فقد قامت الباحثة
بتطوير أنمو ج خاص بهذه الدراسة كاالتي:

HO

HO-1

•

HO-2

•
•

HO-3
HO-4

الشكل ( )1أنموذج الدراسة
المصدر :من إعدادالباحثة في ضوء المراجع والدراسات المدرجة في الجدول()1
جدول (:)1المراجع والدراسات المساندة ألنموذج الدراسة
المتغير
المتغير المستقل :اودارة اولكترونية للموارد
البلرية ،التوظيل اولكتروني ،تقييم األداا
اولكتروني ،التعويضات اولكترونية
المتغير التابع :أداا العاملين ،الدقة في العمل،
سرعة اونجاز ،اوبداع ،العمل الجماعي

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
ابو امونه (2009د ،حسن وطه (2010د ،فرخة (2017د ،ابو القاسم
(2017د،Ahmadi et al., (2014) ،Lin, L. H,(2011) ،
2015(Abediد 2016( Al-Hmouze ،د2017( Bataineh ،د،
)Malkawi (2018) ،Berber et al., (2018
ابو القاسم (2017د2017( Bataineh ،Abedi (2015) ،دSattar et ،
) ،al., (2018نمو ج تقييم أداا العاملين في شركة ال،طوث الجوية الملكية

فرضيات الدراسة:
 :HOالفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة ( (α=0.05لإلدارة اولكترونية للموارد
البلرية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد على أداا العاملين (الدقة في العمل،
وسااااارعة اونجاز ،واوبداع ،والعمل الجماعيد في شاااااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية .وانبثق عن هذه الفرضاااااية
الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 :Ho-1الفرضؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة ( (α=0.05لإلدارة اولكترونية
للموارد البلااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااات اولكترونيةد على الدقة في العمل في
شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
 :Ho-2الفرضؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة ( (α=0.05لإلدارة اولكترونية
للموارد البلاااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااات اولكترونيةد على ساااارعة اونجاز في
شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
 :Ho-3الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة ( (α=0.05لإلدارة اولكترونية
للموارد البلااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااات اولكترونيةد على اوبداع في شاااااركة
ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
 :Ho-4الفرضؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة ( (α=0.05لإلدارة اولكترونية
للموارد البلااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااات اولكترونيةد على العمل الجماعي في
شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
 .1الحدود الزمانية :تم ننجاز هذه الدراسة الحاليه خالل الفصل الصيفي للعام الدراسي (2019-2018د.
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 .2الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على فروع شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية العامله في عمان.
 .3الحدود البلرية :تم اوقتصار في هذه الدراسة على العاملين في شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية،
بالمسميات الوظيفية التالية( :مدير تنفيذل ،ومدير أعلى ،ومديرد.
 .4الحدود العلمية :تطرقت الدراسة الحالية الى البحوث والدراسات ات العالقة بمتغيرات الدراسة المتغير المستقل
اودارة اولكترونية للموارد البلرية ،والمتغير التابع (أداا العامليند بكافة اشكالة.
اإلطار العام والدراسات السابقة ذات الصلة
مفهوم اإلدارة اإللكترونية
يعتبر ياسين ( ،2017ص134 .د اودارة اولكترونية منظومة مُتكاملة تتسم بالحداثة ،وت،تلل في أنلطتها عن
اودارة التقليدية ،و لك النها تُجساااااااد منعطفا جوهريا وشاااااااامال لكافة وظائل ندارة المنظمات بأنواعها لتتمكن من تقديم
أفضااااااال المنتجات مقارنة بما تقدمهُ اودارة التقليدية .وقد تعددت اوجتهادات في تعريل اودارة اولكترونية وفي تحديد
ماهيتها وعناصرها.
فقد عر كل من العاني ،وجواد ( ،2014ص181.د اودارة اولكترونية بأنها عملية تحويل ونقل وتغيير شكل
األعمال وال،دمات التقليدية وجعلها أعماال تنفذ عبر األجهزة اولكترونية ،من خالل اوسااااااتعانة بالبرمجيات المساااااااندة،
ويضيل كذلك بأنها نستراتيجية ندارية نايتها التوظيل األفضل للموارد المعلوماتية في نطار نلكتروني حديث يُستغل في
تحقيق أهدا المنظمات.
مفهوم ادارة الموارد البشرية
يعر الطائي والعبادل ( ،2015ص156 .د ندارة الموارد البلااااااارية على أنها نمو ج فعال ومتميز في ندارة
العاملين ورعاية مصااالحهم ،و لك من خالل نسااتقطاب وتدريب وتقييم أداا العاملين وتعويض اهم ،واوهتمام بعالقاتهم في
العمل ،وصحتهم البدنية ،وسالمتهم المهنية ،اضافة لتبني كافة قضايا العدل واونصا بين الموظفين في المنظمة.
في حين يرأ كل من 2014, p.9( Armstrong and Taylorد بأن تحقيق اوهدا الفرعية ودارة الموارد
الب لرية يرتبط وب لكل ا سا سي مع اهدا المنظمة األ سا سية والتي تحدد فيها م ستويات اونجاز المطلوبة والمدأ زمني
لكل منها.
ويلااير الكرخي ( ،2016ص94.د أن توجهات ندارة الموارد البلاارية الحديثة لم تعد مقتصااره فقط على وجود
شااراكة نسااتراتيجية مع المنظمة وجعل المورد البلاارل العنصاار األكثر أهمية ،والسااعي الى تحقيق ميزه تنافسااية لها في
بيدة األعمال ،ننما أصااااابا جل اهتمامها في الساااااعي ويجاد ميسااااارات لإلدارة اوساااااتراتيجية للموارد البلااااارية ،ودمج
تكنولوجيا المعلومات في تيسير كافة وظائفها من خالل اودارة اولكترونية للموارد البلرية.
مفهوم اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
عر الصيرفي ( ،2009ص242 .د اودارة اولكترونية للموارد البلرية بأنها اوستغالل الكامل لقنوات شبكة
المعلومات داخل المنظمة وخارجها من أجل تطبيقها بلاااكل عملي مُتكامل على العنصااار البلااارل وبدعم من قبل اودارة
العليا.
و كرهااا )Bondarouk, et al. 2017, p.99د بااأنهااا عباااره عن توليفااة من الموارد البلاااااااريااة واألجهزه
والبرمجيات تست،دم لتسيير امور العاملين في المنظمة.
واشاااار ) Noe, et al. (2010, p.20اليها على انها تفعيل للتكنولوجيا التي تسااااعد المساااؤولين والعاملين من
الدخول المباشاااار نلى خدمات ندارة الموارد البلاااارية ،وال،دمات األخرأ للمنظمة التي تساااااعدهم بالبقاا على تواصاااال
مستمر بين كافة الجهات في المنظمة.
عناصر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
 -1التوظيف اإللكتروني:
عر ) Avinash, et al., (2012, p. 83التوظيل اولكتروني بأنه اوساات،دام األمثل لتقنيات حديثة؛ لتبساايط
عملية تحديد مصااااادر المترشااااحين للااااغل الوظائل المتاحه ،وجذب الكوادر البلاااارية المؤهلة ،ومن ثم اكمال نجرااات
عملية التوظيل.
كذلك عرفه الهيتي ( ،2016ص123 .د بأنه اوست،دام الفعال لإلنترنت لتسهيل القيام بالممارسات واوجرااات
المرتبطة بالتوظيل.
 مميزات التوظيف اإللكترونيكر ) & Uttam Masese (2018, p. 298بعض من المميزات التى تُقدمها تكنولوجيا المعلومات فيما ي،ص
نظام التوظيل اولكتروني وهي:
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▪ تقليل الوقت والجهد وتمام اجرااات عملية التوظيل.
▪ تقليل تكاليل اوعالنات المطبوعة ورقيا.
▪ سهولة انتلار اعالن التوظيل الى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين عن العمل.
▪ حصاااااول المنظمة على عدد جيد من المترشاااااحين الذين يملكون مهارات وخبرات ومؤهالت متعددة مما يمكنها
من فرصة نختيار األنسب من بينهم.
 عيوب التوظيف اإللكترونيرنم وجود العديد من المزايا لنظام التوظيل اولكتروني ،واحتمال عدم حصاااارها مسااااتقبال ،نال أن هناك عيوبا
ترتبط بتطبيق هذا النظام ،تتل،ص بما يلي.Lakshmi (2015, p. 28) :
 صعوبة الوصول الى جميع الباحثين عن العمل وخاصة نير المتوفرين على شبكة االنترنت او على بعض من مواقع
التواصل اوجتماعي.
 اهدار وقت الجهة الم،تصااااة لدأ المنظمة بالبحث في السااااير الذاتية عن مايتناسااااب مع ماهو مطلوب من المؤهالت
ومهارات بسبب العدد الهائل التي وصلت لها من قبل المترشحين.
 -2تقييم األداء اإللكتروني:
ويعر تقييم األداا بأنه عملية ندارية يتم من خاللها تحديد كفااة العاملين ومدأ مساااااااهمتهم في ننجاز األعمال
المناطة بهم ،وكذلك الحكم على سلوك العاملين وتصرفاتهم أثناا العمل ومدأ التقدم الذل يحرزونهُ
أثناا عملهم ،ومدأ مساااهمتهم في تحقيق أهدا الوحدة اودارية التي يعملون فيها أوال ،وكذلك مدأ مساااهمتهم
في تحقيق أهدا المنظمة ككل )الهيتي ،2016 ،ص211 .د.
 مزايا تقييم األداء اإللكترونيباتت عملية جمع نما ج تقييم األداا بالطريق التقليدية شاااحيحه ،حيث أنه تم اوساااتعانة بحلول رقمية وبرمجيات
خاصة من شأنها ان تقدم مزايا أفضل واشمل لنظام تقييم األداا وهي:
 ارسال نما ج تقييم األداا خالل ثواني للجهات المسؤولة عن عملية تقييم األداا. تعبدة نما ج تقييم األداا من قبل المرؤوسااااين والجهات الم،تصااااة بإجراا التقييم ونرسااااالها جميعها الكترونيابالوقت والفترة المحددة.
 تصاااااابا عملية تقييم األداا أكثر موضااااااوعية وبعيدة عن تمييز المرؤوسااااااين بين موظفيهم او تحيزهم الفرادمعينين.
 انتاج وتقديم التقارير المتعلقة بتقييم األداا بعد االنتهاا منها عن طريق االنترنت لتضاامينها في ملفات العاملينوقاعدة بيانات خاصااة بهم ،باوضااافة الى انها تتيا للجهات العليا بالرجوع اليها خالل الساانة او طوال فتره تواجد العامل
لدأ المنظمة لمعرفة الفروق الناتجة عن اداا العاملين ومستوأ تقدمهُ بالعمل ،اما لتحفيزهُ او اخضاعه لبرامج م،صصه
لتدريبهُ وتحسين أدائهُ (الصيرفي ،2009 ،ص593.د.
 -3التعويضات اإللكترونية:
تعر التعويضااااات بأنه كل ما يحصاااال عليه الفرد العامل من أجر رئيسااااي ومكافأة مالية منذُ لحظة دخولهُ نلى
المنظمة الى أن يصل الى ننتهاا عالقتهُ بها وحصولة على راتب تقاعدل والذل يلكل نوع من انواع المكافأة ل،دمته لها
خالل السنوات التي بذل جهده ل،دمتها ).(Dessler, 2014, p: 275
بحيث يتم بناا نسااااتراتيجية التعويضااااات بناا على التوجهات اوسااااتراتيجية للمنظمة ومدأ حاجتها وسااااتقطاب
موارد بلرية جديدة ات كفااة ،وحرصها على ديمومة بقاا مواردها البلرية الحالية ،وترتكز ادارة الموارد البلرية في
المنظمة في بناا هذه اوستراتيجية على نستراتيجية المنظمة العامة واوستراتيجية التنافسية . 149-150) Armstrong
& Taylor, 2014, pp.د.
وتأخذ ادارة الموارد البلاارية ايضااا بعين اوعتبار نتائج المسااا البيدي المتعلق بمسااتوأ التعويضااات السااائد في
المنظمات العاملة في ات القطاع واألنظمة والتلاااريعات الحكومية ،وكلما زادت الحاجة الى اقتناا موارد بلااارية مؤهلة
وباألمد الطويل كلما تم بناا نسااااتراتيجية التعويضااااات بحيث تتضاااامن مسااااتويات مرتفعة سااااواا بالرواتب واألجور او
بالحوافز (السالم ،2009،ص319 :د.
 انواع التعويضات:صنل 2014, p275( Desslerد التعويضات الى نوعين (التعويضات المباشرة ونير المباشرةد:
 التعويضات المباشرة :وتقسم الى التعويضات المالية ونير المالية (المنافعد.
أ -التعويضات المالية :وتمثل المبالغ النقدية التي تدفعها المنظمة للعاملين لديها (األجور والرواتبد مقابل الجهد المبذول،
وانجاز المهام المطلوبة منهم.
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ب -التعويضاااااااات نير المالية :هي مجموعة المنافع  Benefitsالتي تقدمها المنظمة للعاملين ومن األمثلة عليها التأمين
الصحي ،االجازات والسكن والنقل ونيرها (حمود وال،رشة ،2015 ،ص 186د.
 التعويضات نير المباشرة:
وتلاااابع عند الفرد الحاجات المعنوية واوجتماعية ،وتحقق لديه الرضااااا النفسااااي والمعنول .كالمعاملة الحساااانة
واالحترام ،السالمة والصحة المهنية في مكان العمل ،وفرص النمو والتطور وكتب اللكر
 -4أداء العاملين:
ي لير حمود وال،ر شة ( ،2015ص33.د على أن أداا العاملين هو كمية ونوعية اونجازات الوظيفية التي يقوم
بها الفرد أو الجماعة في العمل ،وهو درجة تحقيق ونتمام المهام ،في الوقت المحدد وضااااااامن المواصااااااافات والكميات
المحددة.
وعر ) Razi (2017أداا العاملين بأنه النتيجة التي تم الحصاااااااول عليها خالل فترة زمنية معينة بعد القيام
بمجموعة من النلاطات المحددة والمؤطرة ضمن المهام الموكلة للعاملين.
كما ويعبر الصااااااايرفي ( ،2009ص22.د عن أداا العاملين على انه نظام كامل متكامل يربط جهود األطرا
كافة داخل المنظمات ،تلك األطرا المتكفله ببناا جودة العمل وتحسينهُ باستمرار؛ ليتم تقديم السلع وال،دمات بأقل تكلفة
وكسب رضا العمالا.
 ابعاد اداء العاملينأ -الدقة في العمل:
تعتبر الاادقااة في العماال احااد مقاااييس جودة العماال ،حيااث ترتبط بادرجااة مطااابقااة ال،اادمااة المقاادمااة او السااااااالعاة
للمواصفات المحددة مسبقا ،وفقا لمعايير الجودة .حيث تقاد باوضافة الى اولتزام بالمعايير بمستوأ اوتقان وخلو األداا
من األخطاا أثناا تقديم ال،دمة ،او عدم وجود وحدات انتاجية بها عيوب او تالفة في المنظمات الصناعية ( Krajewski
et al., 2016, p. 32د.
ب -سرعة اإلنجاز:
ويلاااااااير كل من 2012, P.272-273( Robbins & Coulterد بأن سااااااارعة اونجاز تحتاج الى العديد من
المتطلبات الواجب توفيرها للموارد البلااااااارية منها تأمين المواد الالزمة للعملية اونتاجية بغض النظر عن القطاع الذل
تعمل به المنظمة ،وتساااااااريع عملية ات،ا القرارات ومنا العاملين في كافة المساااااااتويات اودارية مرونة أكبر من خالل
تطبيق الالمركزية في ات،ا القرارات ،والالرسااااااامية ،والتحول الى الهياكل التنظيمية المرنة (الهيكل العضاااااااولد ات
المستويات اودارية القليلة ،باوضافة الى التوجه وست،دام التكنولوجيا بأنواعها.
ج -اإلبداع:
عر ديرل ( ،2011ص302.د اوبداع على أنه الطريقة المبتكرة التي يفكر بها الموظل خالل عملهُ بعيدا
عن جميع األنماث التقليدية في تأدية األعمال.
و كره العميان ( ،2010ص389.د على أنه ننتاج الفرد لألفكار الجديدة ،والقرارات ،والسلوكيات نير اللائعة،
ومن ثم التأكد من مالئمتها لماهية عمل المنظمة وتطبيقها بطرق نبداعية.
د -العمل الجماعي:
لقد حظي العمل الجماعي بإهتمام العديد من الباحثين وتعددت اوجتهادات في تعريل العمل الجماعي ،وفي
توضاااايا الفروقات بين العمل الجماعي وجماعات العمل من جهة وبين فرق العمل من جهة أخرأ ،نال ان هناك قواساااام
ملتركة بينهما .وألنراض هذه الدراسة سيتم است،دام فرق العمل وجماعات العمل بتراد .
ن ان فرق العمل هي جماعات عمل يتم ننلااااااااؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق هد أو مهمة محددة تتطلب
التنسيق والتفاعل والتكامل بين أعضاا الفريق ،ويعتبر أعضاا الفريق مسؤولين عن تحقيق هذة األهدا ( Gibson et
al., 2012, P. 230د.
الدراسات السابقة ذات الصلة
تناولت العديد من الدراسات موضوع اودارة االلكترونية للموارد البلرية فأشار ابو امونة (2009د في دراسته
بأنها سعت نلى التعر على مستوأ وضوح أهمية اودارة اولكترونية للموارد البلرية من حيث (التوظيل اولكتروني،
التعويضاااااات اولكترونيةد لدأ العاملين في الجامعات النظامية في قطاع نزة ،باوضاااااافة الى لك هدفت الدراساااااة الى
قياد مساااااااتوأ دعم اودارة العليا في الجامعات للتحول في عملياتها الى اودارة اولكترونية ،وقياد مدأ توفر البنية
التحتية لمراكز تكنولوجيا المعلومات ومدأ جاهزيتها ونجاز هذا التحول .واعتمدت الدراساااة المنهج الوصااافي التحليلي.
حيث تم اختيار عينة الدراسة من ) (148من العاملين في الجامعات قيد الدراسة ،ولجمع البيانات تم نست،دام اوستبانة.
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توصااالت الدراساااة الى وجود ندراك بمساااتوأ متوساااط من قبل المساااتجيبين ألهمية اودارة اولكترونية للموارد
البلاااارية ،وأن هناك دعما قويا من اودارة العليا لعملية التحول الى اودارة اولكترونية بلااااكل عام و لإلدارة اولكترونية
للموارد البلرية بلكل خاص .ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة تعاون الجامعات في بناا البنية التحتية المناسبة
لعملية التحول الى اودارة اولكترونية.
وقد افادت دراساااة أبو أمونه (2009د الدراساااة الحالية في تحديد عناصااار المتغير المساااتقل اودارة اولكترونية
للموارد البلرية (التوظيل االلكتروني ،التعويضات االلكترونيةد وفي صيانة تعريفاتها اوجرائية.
اما دراسة حسن وطه (2010د فقد هدفت نلى فحص اوتجاه و ست،دام اودارة اولكترونية للموارد البلرية من
حيث (ساااااااهولة االسااااااات،دام ،وجودة النظام ،ومالامة النظام ،والفائدة العمليةد ،ودورها في تحقيق فاعلية المنظمات من
حيث (المرونة ،والحصااااااول على الموارد ،ووضااااااوح األهدا  ،وتوفر موارد بلاااااارية مؤهلة ،وتوفر موارد بلاااااارية
متماسااكةد في مكاتب المفتلااين العامين في الوزارات العراقية .حيث تم اوعتماد في هذه الدراسااة على المنهج الوصاافي
التحليلي ،واختيار (4د مكاتب لتمثل عينة الدراسااة ،اما وحدة المعاينة فتكونت من (107د من رؤساااا االقسااام واللااعب.
ولجمع البيانات والمعلومات تم نست،دام المقابالت واوستبانة من األفراد الذين شملتهم الدراسة.
ومن أهم ما توصاالت نليه الدراسااة من نتائج وجود أثر نيجابي لتطبيق اودارة اولكترونية للموارد البلاارية على
كل من جودة األداا وفاعليتهُ وان لها دور فعال في التقليل من الجهد والوقت الالزمان وتمام العمل بكفااة .كما خلصاااات
الدراسااة نلى عدة توصاايات كان من أهمها اوطالع على قصااص نجاح منظمات في الدول العربية قامت بتطبيق اودارة
اولكترونية للموارد البلرية واوستفادة من مما توصلت اليه هذه المنظمات من نتائج.
وقد اساااتعانت الباحثة بدراساااة حسااان وطه (2010د في نعداد اوطار النظرل للدراساااة الحالية باالضاااافة الى
صيانة التعريفات اوجرائية المتعلقه بالمتغير المستقل اودارة اولكترونية للموارد البلرية.
وقااد اجرأ2015( Masumد دراسااااااااة هاادفاات الى تحااديااد العواماال الحرجااة التي تاادعم بناااا وتطبيق اودارة
اولكترونية للموارد البلااااارية (موقل مدير الموارد البلااااارية ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،ودعم االداره العليا،
وخبرات تكنولوجيا المعلوماتد على قرارات اعتماد اودارة اولكترونية للموارد البلاااارية بالبنوك العاملة في بنغالديش،
وتم اساااات،دام المنهج الوصاااافي التحليلي ،حيث تلااااكل مجتمع الدراسااااة من جميع البنوك التجارية العاملة في بنغالديش،
اختير  28بنكا منها مثلت العينة ،اما وحدة المعاينة فتكونت من (265د من المديرين في البنوك التي تم اختيارها.
توصااالت الدراساااة الى أن دعم االدارة العليا كان من اكثر العوامل الحرجة لبناا نظام ناجا لإلدارة اولكترونية
للموارد البلرية ،باالضافة الى توفر البنية التحتية الالزمة من نظام المعلومات اودارية بكافة مكوناته ،فضال على توفر
ال،برة والمعرفه الكافية لدأ العاملين باست،دام هذا النظام.
ومن اهم التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة توفر كافة العوامل السابقة الذكر لضمان نجاح تطبيق اودارة
اولكترونية للموارد البلرية.
وقد اسااااااتعانت الباحثة بدراسااااااة 2015( Masumد في تحديد عوامل نجاح تطبيق اودارة اولكترونية للموارد
البلرية عند اعداد اوطار النظرل للدراسة الحالية.
اما بالنسبة لدراسة 2016( Al-Hmouzeد فقد كان الهد منها اختبار تأثير تطبيق اودارة اولكترونية للموارد
البلارية من حيث (اوساتقطاب والتدريب ،والترقية باوضاافة الى ت،طيط الموارد البلاريةد على األداا التنظيمي للاركة
الملكية األردنية من حيث (التعاون ،التكيل السااااريع مع البيدة ال،ارجية ،رضااااا العمالا ،وقت التسااااويق ،عمليات ندارة
الموارد البلااااريةد وتم اساااات،دام المنهج الكمي عن طريق نسااااتبانة صااااممت لجمع المعلومات والبيانات على كل مجتمع
الدراسااااة وهو جميع العاملين في شااااركة الملكية األردنية .توصاااالت الدراسااااة الى وجود أثر نيجابي لإلدارة اولكترونية
للموارد البلرية على األداا التنظيمي لللركة ،كما خلصت الدراسة الى عدة توصيات كان اهمها انه يجب على اللركة
تطبيق نظام اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية ضااااااامن عملياتها وتوفير كافه المتطلبات لتطبيقها بنجاح والعمل على
تدريب الكوادر العاملة في وحدة الموارد البلرية على لك.
وتم اوعتماد على دراساااة 2016( Al-Hmouzeد في بناا أنمو ج الدراساااة المتعلق بالمتغير المساااتقل اودارة
اولكترونية للموارد البلرية والمتغير التابع من حيث (التعاون والعمل الجماعيد.
بينما هدفت دراسااااااااة العالم (2018د نلى التعر على محددات التطبيق الناجا لإلدارة اولكترونية في وحدة
ندارة الموارد البلااارية من حيث (المعوقات اودارية ،والتقنية ،والبلااارية ،والمالية ،والتلاااريعيةد من وجهه نظر مديرل
وموظفي الموارد البلرية بوزاره الصحة الفلسطينية في محافظة رام اهلل والبيرة .وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،كما تمت او ستعانة باو ستبانة كأداه لجمع المعلومات والبيانات ،وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في
الوزارة من م،تلل المستويات اودارية وقد تم شمولهم جميعا بالدراسة بطريقة المسا اللامل.
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ومن أهم النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة عدم جود خطة نسااتراتيجية واضااحة تسااهم في التحول من اودارة
التقليدية الى اودارة اولكترونية ،وضااااااعل البنية التحتية التي تدعم تطبيق اودارة اولكترونية باوضااااااافه الى عدم توفر
كوادر على درجة كافية من ال،برة والمعرفة في تطبيق اودارة اولكترونية .ومن أهم تو صيات الدراسة ضرورة وضع
خطة نساااتراتيجية زمنية لتطبيق اودارة اولكترونية وتوفير الدعم المالي المناساااب والعمل على تدريب الموظفين بلاااكل
يتناسب مع النظام ومنحهم حوافز معنوية ومادية لتحسين ادائهم ،باوضافة الى وضع التلريعات الالزمه من اجل تطبيق
اودارة اولكترونية في الوزارة.
وقد تم اوساااتعانة بدراساااة العالم (2018د في نعداد اوطار النظرل للدراساااة الحالية السااايما ما يتعلق بمعوقات
تطبيق اودارة اولكترونية للموارد البلرية.
منهجية الدراسة
ألجل تحقيق أهدا الدراسااااة اعتمدت الباحثتان على المسااااا الميداني في جمع البيانات من افراد وحدة المعاينة
الذين يلاااغلون مناصاااب (مدير تنفيذل ،ومدير اعلى ،ومديرد في شاااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية ،وتم اسااات،دام
المنهج الوصااااااافي التحليلي في تحليل البيانات التي تم جمعها والمتعلقة بالمتغير المساااااااتقل اودارة اولكترونية للموارد
البلاارية وأبعاده ،والمتغير التابع (أداا العامليند وأبعاده ،وفي وصاال مدأ تطبيقها في مجتمع الدراسااة ،ونوع العالقات
التي تربط المتغيرات فيما بينها كما هي على ارض الواقع؛ و لك بإسااات،دام األسااااليب اوحصاااائية التي تتالام مع اسااادلة
الدراسااة وفرضااياتها والتي قاساات أثر اودارة اولكترونية للموارد البلاارية على أداا العاملين في شااركة ال،طوث الجوية
الملكية األردنية.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسااة من جميع العاملين في اودارة العامة ومكاتب شااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية في
العاصمة عمان .حيث بلغ عددهم حسب كلوفات ندارة الموارد البلرية في اللركة حين نعداد الدراسة (4135د.
وحدة المعاينة:
تكونت وحدة المعاينة من جميع المديرين في مسااااااتويي اودارة العليا والوسااااااطى في مجتمع الدراسااااااة وقد بلغ
عددهم (387د مديرا ،بالمسااااميات المعتمدة في شااااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية ،وقد تم شاااامولهم جميعا (مسااااا
شاملد في الدراسة .ويتضا لك في الجدول (2د.
الجدول ( :)2وحدة المعاينة والتحليل
مدير تنفيذي
53

مدير اعلى
125

مدير
209

المجمـوع
387

دائرة الموارد البلرية في شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.

* الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا على كلو
أداة الدراسة:
لجمع البيانات والمعلومات الضاااارورية قامت الباحثة بتطوير نسااااتبانة نعتمادا على األدب النظرل والدراسااااات
الساااااابقة التي بحثت بمتغيرات الدراساااااة ،المتغير المساااااتقل :اودارة اولكترونية للموارد البلااااارية ،والمتغير التابع :أداا
العاملين ،وقد تكونت األستبانة من أجزاا ثالثة .تضمن الجزا األول منها مجموعة من األسدلة لقياد الصفات الل،صية
والوظيفية ألفراد وحدة المعاينة ،فيما تكون الجزا الثاني منها من مجموعة فقرات قاساااااااات المتغير المساااااااتقل اودارة
اولكترونية للموارد البلاااااارية وأبعاده الفرعية ،اما الجزا الثالث فتكون من مجموعة فقرات قاساااااات المتغير التابع (أداا
العامليند وأبعاده الفرعية كما هو موضا في الجدول رقم (3د.
وتم اوعتماد على مقياد ليكرت ال،ماساااااي بهد التعر على مساااااتوأ موافقة افراد وحدة المعاينة وكاآلتي:
موافق بلااااااادة وتم نعطااها  5درجات ،موافق وأعطيت  4درجات ،محايد  3درجات ،نير موافق وأعطيت درجتان،
نير موافق بلدة درجة واحدة.
ولتحديد مساااااااتوأ موافقة المديرين الذين مثلوا وحدة المعاينة على فقرات اوساااااااتبانة تم اوعتماد على ثالثة
مستويات في التقييم هي (من،فض ،متوسط ،مرتفعد ،بناا على المعادلة اآلتية:
طول الفدة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديلدة عدد المستويات
(1-5دة4 = 3ة 33.1= 3وبذلك تكون المستويات كالتالي:
المن،فض :من (1د  -أقل من (2.33د.
المتوسط :من (2.33د – أقل من (3.66د.
المرتفع :من (3.66د نلى (5د.
الجدول( :)3عدد وأرقام الفقرات التي تقيس أبعاد الدراسة
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عدد الفقرات
أبعاد الدراسـة
المتغير المستقل :اودارة اولكترونية للموارد البلرية
9
التوظيل اولكتروني
9
تقييم األداا اولكتروني
9
التعويضات اولكترونية
المتغير التابع :أداا العاملين
9
الدقة في العمل
9
سرعة االنجاز
9
اوبداع
9
العمل الجماعي
المجموع الكلي لألداة ككل

أرقام الفقرات
9-1
18-10
27-19
36-28
45-37
54-46
63-55
63

وقد تم التحقق من صالحية اداة الدراسة ،و لك على النحو االتي-:
صدق وثبات اإلستبانة:
اوالً :صدق االستبانة
قامت الباحثة بإختبار الصاااادق الظاهرل لإلسااااتبانة ،من خالل عرضااااها على مجموعة من األساااااتذة من ول
ال،برة واالختصاااااااااص في الجامعات األردنية؛ و لك للحكم على مدأ صاااااااالحيتها كأداة لجمع البيانات ،وأنها تقيس
المتغيرات التي اعدت لقياساااها ،حيث تم تزويدهم بأنمو ج الدراساااة وفرضاااياتها ،وتم األخذ بجميع مالحظاتهم في تعديل
اوستبانة قبل توزيعها على وحدة المعاينة.
ثانياً :ثبات اإلستبانة
بنااااا على ) (Sekeran, 2010, p.311فااإن ثبااات اوساااااااتبااانااة يقاااد بااإسااااااات،اادام معاااماال كرونباااخ ألفااا
(Cronbach’s Alphaد ويوضا الجدول (4د فإن الفقرات التي قاست جميع متغيرات الدراسة قد حصلت على مستوأ
معامل كرونباخ ألفا أعلى من  %70وبنااا على لك فإنه يمكن الحكم على ثبات اوستبانة
الجدول ( :)4نتائج معامل اإلتساق الداخلي كرونباخ الفا
معامل كرونباخ الفا
المتغيرات
المتغير المستقل اودارة اولكترونية للموارد البلرية
0.92
التوظيل اولكتروني
0.84
تقييم األداا اولكتروني
0.859
التعويضات اولكترونية
المتغير التابع (أداا العامليند
0.826
الدقة في العمل
0.939
سرعة االنجاز
0.907
اوبداع
0.862
العمل الجماعي
0.973
األداة ككل

عدد الفقرات
9
9
9
9
9
9
9
63

النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
اوال :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية:
ال يوجد اثر و داللة احصااائية عند مسااتوأ الداللة )α=0.05د لإلدارة اولكترونية للموارد البلاارية (التوظيل
اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااات اولكترونيةد على أداا العاملين (الدقة في العمل ،وسااارعة االنجاز،
واوبداع ،والعمل الجماعيد في شركة ال،طوث الجوية الملكية االردنية.
يبين الجدول رقم (5د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضية الرئيسة حيث يظهر أن قيمة معامل االرتباث بين
المتغير المساااااتقل اودارة اولكترونية للموارد البلااااارية ،والمتغير التابع (أداا العامليند مجتمعة قد بلغت (0.971د .مما
يادل على وجود عالقاة ارتبااث موجباة قوياة جادا بين المتغيرات ،ويبين الجادول كاذلاك أن قيماة معاامال التحادياد (R2د
(0.94د ،أل أن النمو ج فسر  %94من التباين الكلي في أداا العاملين أما الباقي يفسر بعوامل أخرأ.
الجدول ( :)5ملخص اإلنحدار للفرضية الرئيسية
النموذج

معامل االرتباط ()R

معامل التحديد ()R2

معامل االرتباط ( )Rالمعدل

الخطأ المعياري

1

.971a

.94

.943

.12602

155

يوضاااااا الجدول (6د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااارية على أداا العاملين،
حيث يظهر الجدول قيمة (Fد المحسوبة والتي تعطي مؤشرا على أن العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع تتبع النمو ج
ال،طي ،وأن النمو ج مالئم وختبار اونحدار حيث بلغت (1733.079د عند مساااااااتوأ داللة (0.000د وتنص قاعدة
القرار على اعتبار النمو ج مالئما ن ا كانت قيمة مستوأ الداللة المعنوية لـاااااا(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج
التي تم الحصاااااااول عليها يعتبر النمو ج مالئما لتحليل أثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية (التوظيل اولكتروني،
وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااات اولكترونيةد على أداا العاملين (الدقة في العمل ،وساااااارعة االنجاز ،واوبداع،
والعمل الجماعيد مجتمعة.
الجدول ( :)6نتائج تحليل تباين اإلنحدار ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على أداء العاملين ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

درجات
الحرية
3
310
313

مجموع
المربعات
82.569
4.923
87.492

متوسط
المربعات
27.523
.016

قيمة F
المحسوبة
1733.079

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (7د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية بمتغيراته
الفرعية على المتغير التابع (أداا العامليند مجتمعة حيث يبين الجدول قيم  tالمحساااااااوبة لكل من (التوظيل اولكتروني،
وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااااات اولكترونيااةد ،حيااث بلغاات (15.593 ،10.423 ،30.697د ،باالتتااابع عنااد
مستوأ داللة معنوية  t sigبلغ (0.00 ،0.00 ،0.00د بالتتابع.
واستنادا الى قاعدة القرار المتعلقة ب tوالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية ا ا كانت قيمة الداللة المعنوية
ل  tأقل من (0.05د.
سااايتم رفض الفرضاااية الصااافرية لجميع األبعاد (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااات
اولكترونيةد بمعنى وجود اثر و داللة احصائية للمتغيرات جميعها على أداا العاملين.
ويوضااااا الجدول أيضااااا قيم المعامالت المعيارية  Betaحيث يتضااااا أن أعلى األبعاد تأثيرا على أداا العاملين
كان بُعد التوظيل اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.634( Betaد ،ثم جاا في المرتبة الثانية التعويضات اولكترونية حيث
بلغت قيمة 0.252( Betaد ،ثم تبعتها تقييم األداا اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.237( Betaد.
الجدول ( :)7نتائج المعامالت ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على أداء العاملين
المتغيرات المستقلة
التوظيل اولكتروني
تقييم األداا اولكتروني
التعويضات اولكترونية

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.015
.457
.022
.231
.019
.291

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.634
.237
.252

قيمة t

مستوى الداللة Sig

30.697
10.423
15.593

.000
.000
.000

وتبين قيم  Bوالتي بلغاااات (0.291 ،0.231 ،0.457د لكاااال من التوظيل اولكتروني وتقييم األداا،
والتعويضات اولكترونية بالتتابع ان ال زيادة بوحدة واحدة بالتوظيل اولكتروني ستحسن أداا العاملين بنسبة ،%45.7
وأن زيادة وحدة واحدة من تقييم األداا اولكتروني ستؤدل الى تحسين األداا بنسبة  ،%23.1وكذلك فإن ال زياة بوحدة
واحدة من التعويضات اولكترونية ستؤدل الى تحسين أداا العاملين بنسبة .%29.1
ثانياً :نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:

أ -نتائج اختبار الفرضيه الفرعية األولى:

ال يوجد اثر و داللة احصااائية عند مسااتوأ الداللة )α=0.05د لإلدارة اولكترونية للموارد البلاارية (التوظيل
اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعوي ضات اولكترونيةد على الدقة في العمل في شركة ال،طوث الجوية الملكية
االردنية.
تم اوعتماد على معامل االنحدار المتعدد وختبار أثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية على الدقة في العمل.
ويبين الجدول رقم (8د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الفرعية األولى حيث يظهر أن قيمة معامل
االرت باث بين المتغير المسااااااات قل اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية ،وبُ عد المتغير ال تابع (الدقة في الع ملد قد بلغ
156

(0.788د .مما يدل على وجود عالقة ارتباث قوية بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د
(0.621د ،أل أن النمو ج فسر  %62.1من التباين الكلي في الدقه بالعمل أما الباقي يفسر بعوامل أخرأ.
الجدول ( :)8ملخص اإلنحدار للفرضية الفرعية األولى
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.788a

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.617

معامل التحديد ()R2
.621

الخطأ المعياري
.31985

ويوضا الجدول (9د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية على الدقة في العمل،
حيث يظهر الجدول قيمة (Fد المحسوبة ،حيث بلغت (169.153د عند مستوأ داللة (0.000د ،وبنااا على قاعدة قرار
 Fالسااااااابقة الذكر يعتبر النمو ج مالئما وختبار أثر اودارة اولكترونية للموارد البلاااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم
األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد على الدقة في العمل.
الجدول ( :)9نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على الدقة في العمل ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

درجات
الحرية
3
310
313

مجموع
المربعات
51.914
31.714
83.628

قيمة F
المحسوبة
169.153

متوسط
المربعات
17.305
.102

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (10د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية بمتغيراته
الفرعية على بُعد (الدقة في العملد حيث يبين الجدول قيم  tالمحساااااااوبة لكل من (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا
اولكتروني ،والتعويضاااات اولكترونيةد ،حيث بلغت (12.918 ،2.164 ،9.575د ،بالتتابع عند مساااتوأ داللة معنوية
 t sigبلغ (0.00 ،0.031 ،0.00د بالتتابع.
واساااتنادا الى قاعدة القرار المتعلقة ب tسااايتم رفض الفرضاااية الصااافرية لجميع األبعاد (التوظيل اولكتروني،
وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد بمعنى وجود اثر و داللة احصائية لجميع هذه المتغيرات على الدقة
في العمل.
ويوضااا الجدول أيضااا قيم المعامالت المعيارية  Betaحيث يتضااا أن أعلى األبعاد تأثيرا على الدقة في العمل
كان بُعد التعويضات اولكترونية حيث بلغت قيمة 0.543( Betaد ،ثم جاا في المرتبة الثانية التوظيل اولكتروني حيث
بلغت قيمة 0.514( Betaد ،ثم تبعتها تقييم األداا اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.128( Betaد.
الجدول ( :)10نتائج المعامالت ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على الدقة في العمل
المتغيرات المستقلة
التوظيل اولكتروني
تقييم األداا اولكتروني
التعويضات اولكترونية

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.038
.361
.056
224.
.047
.613

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.514
.128
.543

قيمة t

مستوى الداللة Sig

9.575
2.164
12.918

.000
.031
.000

وتبين قيم  Bوالتي بلغاااات (0.613 ،0.422 ،0.361د لكاااال من التوظيل اولكتروني وتقييم األداا،
والتعويضااااات اولكترونية بالتتابع ان ال زيادة بوحدة واحدة بالتوظيل اولكتروني سااااتحساااان من الدقة في العمل بنساااابة
 %36.1وأن زيادة وحدة واحدة من تقييم األداا اولكتروني ساااتؤدل الى تحساااين دقة العمل بنسااابة  %42.2وكذلك فإن
ال زياة بوحدة واحدة من التعويضات اولكترونية ستؤدل الى تحسين دقة العمل بنسبة .%61.3

ب -نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

ال يوجد اثر و داللة احصااائية عند مسااتوأ الداللة )α=0.05د لإلدارة اولكترونية للموارد البلاارية (التوظيل
اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعوي ضات اولكترونيةد على سرعة االنجاز في شركة ال،طوث الجوية الملكية
االردنية.
تم اوعتماد على معامل االنحدار المتعدد وختبار أثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية على سرعة االنجاز.
يبين الجدول رقم (11د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الفرعية الثانية حيث يظهر أن قيمة معامل
االرتباث بين المتغير المساااااااتقل اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية ،وبُعد المتغير التابع (سااااااارعة االنجازد قد بلغ
(0.968د .م ما يدل على وجود عالقة ارت باث موجبة قوية جدا بين المتغيرات ،ويبين ال جدول كذلك أن قي مة م عامل
التحديد (R2د (0.937د ،أل أن النمو ج فساااار  %93.7من التباين الكلي في ساااارعة االنجاز أما الباقي يفساااار بعوامل
أخرأ.
الجدول ( :)11ملخص اإلنحدار للفرضية الفرعية الثانية
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النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.968a

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.936

معامل التحديد ()R2
.937

الخطأ المعياري
.19836

يوضا الجدول (12د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية على سرعة االنجاز،
حيث يظهر الجدول قيمة (Fد المحسااوبة ،حيث بلغت (1536.846د عند مسااتوأ داللة (0.000د ،واعتمادا على النتائج
التي تم الحصاااااااول عليها يعتبر النمو ج مالئما لتحليل أثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية (التوظيل اولكتروني،
وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد على سرعة االنجاز.
الجدول ( :)12نتائج تحليل تباين اإلنحدار ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على سرعة االنجاز ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع
المربعات
181.404
12.197
193.601

درجات
الحرية
3
310
313

متوسط
المربعات
60.468
.039

قيمة F
المحسوبة
1536.846

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (13د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية بمتغيراته
الفرعية على بُعد (سااااااارعة االنجازد حيث يبين الجدول قيم  tالمحساااااااوبة لكل من (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا
اولكتروني ،والتعويضااات اولكترونيةد ،حيث بلغت (-1.050 ،42.989 ،1.925د ،بالتتابع عند مسااتوأ داللة معنوية
 t sigبلغ (0.295 ،0.055 ،0.00د بالتتابع.
واساااتنادا الى قاعدة القرار المتعلقة ب tسااايتم رفض الفرضاااية الصااافرية للبُعد (تقييم األداا اولكترونيد بمعنى
وجود اثر و داللة احصااائية له على ساارعة اونجاز ،كما ساايتم قبول الفرضااية الصاافرية للبعدين (التوظيل اولكتروني،
والتعويضااات اولكترونيةد بمعنى عدم وجود اثر و داللة احصااائية لهما على ساارعة اونجاز ،حيث كانت قيمة مسااتوأ
الداللة المعنوية لهذين المتغيرين أكبر من .0.05
ويوضا الجدول أيضا قيم المعامالت المعيارية  Betaحيث يتضا أن أعلى األبعاد تأثيرا على سرعة اونجاز كان بُعد تقييم األداا
اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.94( Betaد ،ثم جاا في المرتبة الثانية التوظيل اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.046( Betaد.
الجدول ( :)13نتائج المعامالت ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على سرعة االنجاز
المتغيرات المستقلة
التوظيل اولكتروني
تقييم األداا اولكتروني
التعويضات اولكترونية

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.035
.067
.023
0.106
.029
-.031-

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.046
.940
-.018-

قيمة t
1.925
42.989
-1.050-

مستوى الداللة
Sig
.055
.000
.295

وتبين قيم  Bوالتي بلغت (0.106 ،0.067د لكل من التوظيل اولكتروني وتقييم األداا بالتتابع ان ال زيادة
بوحدة واحدة بالتوظيل اولكتروني ستحسن من سرعة اونجاز بنسبة  %0.06.7وأن زيادة وحدة واحدة من تقييم األداا
اولكتروني ستؤدل الى تح سين سرعة اونجاز بن سبة  %10.6في حين لم يكن للتعوي ضات اولكترونية ال اثر في رفع
مستوأ سرعة ننجاز العاملين.

ج -نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

ال يوجد اثر و داللة احصااائية عند مسااتوأ الداللة )α=0.05د لإلدارة اولكترونية للموارد البلاارية (التوظيل
اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد على اوبداع في ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
يبين الجدول رقم (14د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الفرعية الثالثة حيث يظهر أن قيمة معامل
االرتباث بين المتغير المستقل اودارة اولكترونية للموارد البلرية ،وبُعد (اوبداعد قد بلغ (0.977د .مما يدل على وجود
عالقة ارتباث موجبة قويه جدا بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د (0.954د ،أل أن
النمو ج فسر  %95.4من التباين الكلي في اوبداع أما الباقي يفسر بعوامل أخرأ.
الجدول ( :)14ملخص اإلنحدار للفرضية الفرعية الثالثة
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.977a

معامل التحديد ()R2
.954

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.953

الخطأ المعياري
.15606

يوضاااا الجدول (15د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااارية على اوبداع ،حيث
يظهر الجدول قيمة (Fد المحسوبة حيث بلغت (2122.656د عند مستوأ داللة (0.000د ،واعتمادا على النتائج التي تم
الحصول عليها يعتبر النمو ج مالئما لتحليل أثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا
اولكتروني ،والتعويضات اولكترونيةد على اوبداع.
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الجدول ( :)15نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على اإلبداع ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع
المربعات
155.090
7.550
162.640

درجات
الحرية
3
310
313

متوسط
المربعات
51.697
.024

قيمة F
المحسوبة
2122.656

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (16د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية بمتغيراته
الفرعية على بُعد (اوبداعد حيث يبين الجدول قيم  tالمحساااوبة لكل من (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني،
والتعويضااااات اولكترونيةد ،حيث بلغت (20.623 ،35.196 ،6.857د ،بالتتابع عند مسااااتوأ داللة معنوية  t sigبلغ
(0.00 ،0.00 ،0.00د بالتتابع.
واساااتنادا الى قاعدة القرار المتعلقة ب tسااايتم رفض الفرضاااية الصااافرية لجميع األبعاد (التوظيل اولكتروني،
تقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااااات اولكترونيةد بمعنى وجود اثر و داللة احصاااااااائية لجميع هذه المتغيرات على
اوبداع.
ويوضا الجدول أيضا قيم المعامالت المعيارية  Betaحيث يتضا أن أعلى األبعاد تأثيرا على اوبداع كان بُعد
تقييم األداا اولكتروني حيااث بلغاات قيمااة 0.66( Betaد ،ثم بُعااد التعويضااااااااات اولكترونيااة حيااث بلغاات قيمااة Beta
(0.426د ،أخيرا بُعد التوظيل اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.101( Betaد.
الجدول ( :)16نتائج المعامالت ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على اإلبداع
المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.023
.159
.018
.648
.027
.566

المتغيرات المستقلة
التوظيل اولكتروني
تقييم األداا اولكتروني
التعويضات اولكترونية

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.101
.660
.426

قيمة t
6.857
35.196
20.623

مستوى
الداللة Sig
.000
.000
.000

وتبين قيم  Bوالتي بلغاااات (0.566 ،0.648 ،0.159د لكاااال من التوظيل اولكتروني وتقييم األداا،
والتعويضااااات اولكترونية بالتتابع ان ال زيادة بوحدة واحدة بالتوظيل اولكتروني سااااتحساااان من نبداع العاملين بنساااابة
 %15.9وأن زيادة وحدة واحدة من تقييم األداا اولكتروني سااتؤدل الى تحسااين اوبداع بنساابة  %64.8وكذلك فإن ال
زياة بوحدة واحدة من التعويضات اولكترونية ستؤدل الى تحسين نبداع العاملين بنسبة .%56.6

د -نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

ال يوجد اثر و داللة احصااائية عند مسااتوأ الداللة )α=0.05د لإلدارة اولكترونية للموارد البلاارية (التوظيل
اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااااات اولكترونيااةد على العماال الجماااعي في ال،طوث الجويااة الملكيااة
األردنية.
يبين الجدول رقم (17د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الفرعية الرابعة ،حيث يظهر أن قيمة معامل
االرت باث بين المتغير المسااااااات قل اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية ،وبُ عد المتغير ال تابع (الع مل الج ماعيد قد بلغ
(0.945د .م ما يدل على وجود عالقة ارت باث موجبة قوية جدا بين المتغيرات ،ويبين ال جدول كذلك أن قي مة م عامل
التحديد (R2د (0.894د ،أل أن النمو ج فسااااار  %89.3من التباين الكلي في العمل الجماعي أما الباقي يفسااااار بعوامل
أخرأ.
الجدول ( :)17ملخص اإلنحدار للفرضية الفرعية الرابعة
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.945a

معامل التحديد ()R2
.894

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.893

الخطأ المعياري
.14872

يوضا الجدول (18د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اودارة اولكترونية للموارد البلرية على العمل الجماعي،
حيث يظهر الجدول قيمة (Fد المحسوبة ،حيث بلغت (869.737د عند مستوأ داللة (0.000د مما يدل على ان النمو ج
مالئما لتحليل أثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااات
اولكترونيةد على العمل الجماعي.
الجدول ( :)18نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على العمل الجماعي ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ

مجموع
المربعات
57.709
6.856

درجات
الحرية
3
310
159

متوسط
المربعات
19.236
.022

قيمة F
المحسوبة
869.737

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

المجموع

64.565

313

يظهر من الجدول (19د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر اودارة اولكترونية للموارد البلااااااارية بمتغيراته
الفرعية على بُعد (العمل الجماعيد حيث يبين الجدول قيم  tالمحساااااااوبة لكل من (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا
اولكتروني ،والتعويضاااااااات اولكترونيةد ،حيث بلغت (33.665 ،15.773 ،10.819د ،بالتتابع عند مساااااااتوأ داللة
معنوية  t sigبلغ (0.00 ،0.00 ،0.00د بالتتابع.
واساااتنادا الى قاعدة القرار المتعلقة ب tسااايتم رفض الفرضاااية الصااافرية لجميع األبعاد (التوظيل اولكتروني،
تقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااات اولكترونيةد بمعنى وجود اثر و داللة احصااااااائية لجميع المتغيرات على العمل
الجماعي .ويوضا الجدول أيضا قيم المعامالت المعيارية  Betaحيث يتضا أن أعلى األبعاد تأثيرا على العمل الجماعي
كان بُعد التعويضاااااااات اولكترونية حيث بلغت قيمة 0.749( Betaد ،ثم جاا في المرتبة الثانية تقييم األداا اولكتروني
حيث بلغت قيمة 0.493( Betaد ،ثم تبعتها التوظيل اولكتروني حيث بلغت قيمة 0.307( Betaد.
الجدول ( :)19نتائج المعامالت ألثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على العمل الجماعي
المتغيرات المستقلة
التوظيل اولكتروني
تقييم األداا اولكتروني
التعويضات اولكترونية

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.018
.190
.026
.412
.022
.743

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.307
.493
.749

قيمة t

مستوى الداللة Sig

10.819
15.773
33.665

.000
.000
.000

وتبين قيم  Bوالتي بلغاااات (0.743 ،0.412 ،0.190د لكاااال من التوظيل اولكتروني وتقييم األداا،
والتعويضااات اولكترونية بالتتابع ان ال زيادة بوحدة واحدة بالتوظيل اولكتروني سااتحساان من مسااتوأ العمل الجماعي
بنساااابة  %19وأن زيادة وحدة واحدة من تقييم األداا اولكتروني سااااتؤدل الى تحسااااين العمل الجماعي بنساااابة %41.2
وكذلك فإن ال زياة بوحدة واحدة من التعويضات اولكترونية ستؤدل الى تحسين العمل الجماعي بنسبة .%74.3
 %41.2وكذلك فإن ال زياة بوحدة واحدة من التعويضااااات اولكترونية سااااتؤدل الى تحسااااين العمل الجماعي
بنسبة .%74.3
مناقشة النتائج:
 .1أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية وجود أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لإلدارة
اولكترونية للموارد البلااااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااااااات اولكترونيةد على أداا
العاملين (الدقة في العمل ،وسرعة اونجاز ،واوبداع ،والعمل الجماعيد في شركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية.
و قد اتف قت هذه الن تائج مع دراسااااااااة حسااااااان و طه (2010د ح يث أظهرت وجود أثر ني جابي لتطبيق اودارة
اولكترونية للموارد البلااارية على كل من جودة األداا وفاعليته وان لها دور فعال في التقليل من الجهد والوقت الالزمان
وتمام العمل بكفااة .واختلفت مع دراسااة العالم (2018د حيث أظهرت عدم وجود خطة نسااتراتيجية واضااحة تسااهم في
التحول من اودارة التقليدية الى اودارة اولكترونية ،وضعل البنية التحتية التي تدعم تطبيق اودارة اولكترونية باوضافه
الى عدم توفر كوادر على درجة كافية من ال،برة والمعرفة في تطبيق اودارة اولكترونية.
 .2أظهرت نتائج الفرضية الفرعية األولى وجود أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لإلدارة
اولكترونية للموارد البلااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااات اولكترونيةد على الدقة في
العمل في شاااااااركة ال،طوث الجوية الملكية األردنية .وقد اتفقت هذه النتائج مع دراساااااااة 2017( Batainehد من حيث
وجود أثر نيجابي لتطبيق اودارة اولكترونية للموارد البلرية على الدقه في انجاز االعمال.
وهذه النتيجة تؤكد على حرص ندارة اللااااركة من خالل ما يتم تطبيقهُ من وظائل ندارة الموارد البلاااارية على
ربط الوظائل وكيفية تنفيذها بإنجاز العاملين باللاااااركة؛ بهد ان تكون ال،دمات التي يتم تقديمها خالية من ال نوع من
األخطاا الذل يؤثر سلبيا على رضا الزبائن وبالتالي على حجم المبيعات وحصتها السوقية.
 .3أظهرت نتائج الفرضاااية الفرعية الثانية وجود أثر و داللة احصاااائية عند مساااتوأ الداللة ) (α=0.05لتقييم
األداا اولكتروني على سااااااارعااة اونجاااز .فيمااا لم يكن هناااك أثر و داللااة احصااااااااائيااة لكاال من التوظيل اولكتروني
والتعويضااات اولكترونية على ساارعة اونجاز .وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسااة 2014( Ahmadi, et a.,د من حيث
أن اودارة اولكترونية للموارد البلرية كمتغير واحد كلي تؤثر بلكل واضا على سرعة اونجاز.
وكذلك نلتقت جزئيا مع نتائج دراسة حسن وطه (2010د والتي توصلت الى ان جميع أبعاد اودارة اولكترونية
في مكاتب التفتيش في الجمهورية العراقية ادت الى تسريع اونجاز وزيادة انتاجية العاملين.
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 .4اظهرت نتائج الفرضاية الفرعية الثالثة وجود أثر و داللة احصاائية عند مساتوأ الداللة (α=0.05د لإلدارة
اولكترونية للموارد البلاااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضااااات اولكترونيةد على اوبداع.
وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسااااة ابو القاساااام (2017د والتي توصاااالت الى ان تطبيق اودارة اولكترونية للموارد
البلرية اثرت ايجابيا على مستوأ ابداع وابتكار العاملين في منظمات ال،دمات السودانية.
وبذات الوقت كان هناك تنانم بين نتائج الدراساااااة الحالية ونتائج دراساااااة فرخة (2017د ودراساااااة Lin, L.H,
(2011د حيث اثبتت كلتا الدراساااتين ان اودارة اولكترونية للموارد البلااارية تؤثر ايجابيا على اوبداع التنظيمي الذل ال
يتأتى اال من خالل مجموع ابداع العاملين في المنظمات.
 .5اظهرت نتائج الفرضية الفرعية الرابعة وجود أثر و داللة احصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لإلدارة
اولكترونية للموارد البلااااااارية (التوظيل اولكتروني ،وتقييم األداا اولكتروني ،والتعويضاااااااات اولكترونيةد على العمل
الجماعي .وقد التقت افتراضاااات الدراساااة الحالية والمتعلقة بتساااليط الضاااوا على اهمية العمل الجماعي في تحقيق فعالية
أداا الموارد البلرية وبالتالي فعالية وكفااة األداا التنظيمي مع دراسة 2015( Abediد من حيث أن اودارة اولكترونية
للموارد البلاارية بكل ابعادها وال ساايما العمل الجماعي والتعاون تؤثر ايجابيا على فاعلية أداا الموارد البلاارية في بلدية
طهران .والتقت كذلك من ما توصااااااالت اليه دراساااااااة 2016( Al-Hmouzeد من أن تبني اودارة اولكترونية للموارد
البلااارية في شاااركة الملكية األردنية يؤدل التى تفعيل العمل الجماعي والتعاون داخل اللاااركة ،ويؤدل الى تحساااين أداا
وظائل ندارة الموارد البلرية بلكل عام.
التوصيات:
بناا على النتائج توصي الباحثة باآلتي:
 .1بما أن نتائج الدراسة اثبتت ان لإلدارة اولكترونية للموارد البلرية اثر على أداا العاملين في شركة ال،طوث
الجوية الملكية األردنية؛ توصي الدراسة باوستمرار في تطبيقها .ال سيما التوظيل اولكتروني ألنه الوظيفة
المسؤولة عن رفد اللركة بالموارد البلرية القادرة على تحقيق التفوق والميزة التنافسية المستدامة.
 .2كما توصي الدراسة بتلجيع موظفي اللركة على تقديم األفكار اوبداعية التي من شأنها ان تطور من ال،دمات
وطرق تقديمها ،وتوصي الدراسة بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم لتحويل األفكار القيمة منها الى واقع ملمود،
فضال على جعل اوبداع الحالة العامة في اللركة ونرسهُ في الثقافة التنظيمية لللركة.
 .3التركيز من قبل ندارة اللركة على نقاث الضعل التي تؤثر على سير العمل وتتسبب في تأخرة وعدم انجازة
بالسرعة المطلوبة.
 .4توصي الباحثة بإجراا دراسات مستقبلية ألبعاد أخرأ للمتغير المستقل على أداا العاملين ،او دراسة أبعاد اودارة
اولكترونية للموارد البلرية على متغيرات تابعة عدا أداا العاملين وفي قطاعات أخرأ.
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أثر إستراتيجية التنويع على األداء التنظيمي في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت
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الملخص

هدفت الدراساااة الحالية نلى قياد أثر نساااتراتيجية التنويع على األداا التنظيمي في شاااركة المناصاااير لصاااناعة
اوساامنت .وأعتمدت الدراسااة األساالوب الوصاافي التحليلي للتعامل مع البيانات وتصاانيفها و لك من خالل تصااميم اسااتبانة
أعدت لغرض جمع البيانات من الموظفين واختبار الفرضاايات ،حيث تم تحليلها باساات،دام االساااليب اوحصااائية بواسااطة
برنامج (SPSSد ،من خالل معالجتها وفق األختبارات التي تحقق نرض الدراساااااااة .حيث تكوَن مجتمع الدراساااااااة من
الموظفين في شركة المناصير لصناعة اوسمنت الموجودة في منطقة الكرك (القطرانةد ،فبلغ عدد عينة الدراسة (120د
موظل ،وكانت وحدة المعاينة مكونة من الموظفين في اودارتين العليا واودارة الوسطى والتنفيذيين في شركة المناصير
لصااااااناعة اوساااااامنت ،فوزع الباحثان (120د اسااااااتبانة جميعها صااااااالحة للتحليل .وأظهرت النتائج وجود أثر ل داللة
نحصاااائية وساااتراتيجية التنويع بأبعادها(التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على األداا التنظيمي بأبعاده (العمالا،
والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد في شركة المناصير لصناعة اوسمنت .تم وضع بعض التوصيات في الدراسة ومنها
ضاااارورة اهتمام شااااركة المناصااااير لصااااناعة اوساااامنت بالموظفين العاملين لدأ اللااااركة الذين يمتلكون ال،برات ألنهم
يلكلون جزااَ اساسيا من العملية اوستراتيجية.
الكلمات المفتاحية :نسااااااتراتيجية التنويع ،األداا التنظيمي ،التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابط ،العمالا ،والعمليات
الداخلية ،والنمو والتعلم.
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The Impact of the Diversification Strategy on the Organizational Performance
at the Jordanian Manaseer Group for Cement
Ahmad Adel Ahmad Al-Rubaye
Amman Arab University

Prof. Rashad Mohammad Al-Saed
Amman Arab University

Abstract
The current study aimed to measure the impact of diversification strategy on
organizational performance in Manaseer Group. The study adopted analytical descriptive
method for handling and classifying data by developing questioner to collect the employees'
data and testing hypotheses, where the analyzing done by using statistical methods by a
program (SPSS), through processing according to tests that achieve the purpose of the study.
Where the study population consisted from the employees at Manaseer Group for the
cement industry in the Karak area (Qatarneh), as the sample of the study (120) employees,
the sampling unit was consisted of the employees in the following departments (Senior
Management, middle management and executives) at Manaseer Group. The researcher
distributed (120) questionnaire all valid for analysis. The results showed a statistically
significant effect of diversification strategy by its dimensions (Diversified diversification,
non-interrelated diversification) on organizational performance in its dimensions (Clients,
internal processes, growth and learning) at Manaseer Group.
Some recommendations have been made in the study, including the need for the
interest of Al-Manaseer Company for the cement industry with the employees of the
company who have experience, because they are an essential part of the strategic process.
Keywords: Diversification Strategy, Organizational Performance, Related Diversification,
Unrelated Diversification, Customers, Internal Processes, Growth and Learning.
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المقدمة
نن التطـااور التكنولـااوجي أحـاادث تأثيرا واضحا فـااـااـااـااي األسواق ،لذلك تـااـااسعى جميـااـااع اللركات نلى نعـااـااادة
تـااـااوازن ألعمالهـااـااا وموقعهـااـااا فـااـااـااـااي األـااـااسوق ومواكبة التغيرات من أجل االستمرار والتحسين؛ ن يعد التغيـااـاار
اوستراتيجي مـن المظـاهر المهمة للركات األعمال ،سـواا كانـت ننتاجية أم خدميـة ،وهذا ما يـؤدل نلى تحـسين أداا
اللركات وتطورها وضمان االستمرار والتطوير.
ت،تلل اوسااااااتراتيجيات التنافسااااااية التي تتبعها اللااااااركات وفقا ألعمالها التجارية الم،تلفة من حيث التنويع في
أعمالها أو التركيز على مواردها أو على صاااااناعة واحدة ،مما يمكن لللاااااركة توزيع الم،اطر على صاااااناعات متعددة.
وهناك مجموعة من اوساااتراتيجيات التي يجب على اللاااركات اتباعها ومن هذه اوساااتراتيجيات نساااتراتيجية التنويع من
خالل تقديم اللاااااااركة منتجات أو خدمات م،تلفة كليا عن مجال عملها الحالي .وتتكون نساااااااتراتيجية التنويع من نوعين،
وهما (التنويع المترابط والتنويع نير المترابطد ،التنويع المترابط يتم التنويع في أعمال ات مجاالت توافق نسااااااتراتيجي
ليتم االسااااتفادة منها في تطوير الميزة التنافسااااية .أما التنويع نير المترابط فيعد توجها ماليا؛ ن يتنازل عن احتمال الميزة
التنافساااااااية مقابل الحصاااااااول على مميزات أخرأ ،مثل توزييع الم،اطر على مجموعة من المجاالت التي تعمل بها
اللركات( ،العنزل ،الراول2013 ،د.
ومن الجدير باوشاااارة أن األداا التنظيمي يعد من المتغيرات التي يجب على شاااركات األعمال االهتمام به ،ألن
اسااااات،دام األداا التنظيمي يمكّن هذه اللاااااركات من تحقيق أهدافها المحددة في رساااااالتها ورؤيتها الذل يؤدل نلى تحقيق
البقاا واألسااتمرار على المدأ البعيد .كذلك يمكّن األداا التنظيمي شااركات األعمال من ترجمة وتحديد رؤيتها المسااتقبلية
التي تسااااااعى نلى الوصااااااول نليها .علما بأنه توجد طرق لقياد األداا التنظيمي من خالل بطاقة األداا المتوازن بأبعادها
(العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلم ،المؤشر الماليد (ال،اليله2018 ،د.
ومن هنا جاات هذه الدراساااااااة بهد قياد نساااااااتراتيجية التنويع ( التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد،
وأثرها على األداا التنظيمي بأبعاده (العمالا ،والعلميات الداخلية ،والنمو والتعلمد في مجموعة المناصاااااااير األردنية
لإلسمنت ،مما يضمن بقائها واستمرارها لتقديم أفضل ال،دمات والمنتجات.
مشكلة الدراسة
تواجه شركات األعمال في جميع أنحاا العالم الكثير من التحديات التي تهدد قدراتها في المنافسة ،و لك للتطور
الكبير والمتساااااااارع في عالم األعمال يتطلب المواكبة مع هذه التطورات من أجل البقاا واألساااااااتمرار ،الذل يتطلب نلى
اتباع الدراسااااااااات الحديثة المتعلقة بإساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط والتنويع نير المترابطد في البيدة
األردنية؛ مما أوجد العديد من الملاكل في هذه اللركات؛ سواا على مستوأ بيدتها الداخلية أم ال،ارجية ،والتي بدورها
تم دفعها نلى اتباع العديد من اوجرااات ،نحو العمل على نعادة هيكلتها وتطويرها من أجل التغلب على التحديات التي
تواجهها ،تتمثل ملااكلة الدراسااة األساااسااية في ضاارورة التعر نلى العوامل التي تسااببها هذه التحديات لدأ اللااركات،
و لك يعود نلى محدودية ال،برة والقدرة على التطوير والتحسين األداا التنظيمي في هذه اللركات.
وبناا على ما تم كره سااااابقا تأتي هذه الدراسااااة في محاولة تسااااليط الضااااوا على اوسااااتراتيجيات التي تتبعها
اللاااركات ومن هذه اوساااتراتيجيات :نساااتراتيجية التنويع ،وتعزيز األداا التنظيمي لدأ الموظفين في شاااركة المناصاااير
األردنية لإلسمنت لتحقيق األهدا والغايات المأمولة مستقبال.
تم صيانة ملكلة الدراسة من خالل االطالع على العديد من الدراسات السابقة التي أوصت بإجراا المزيد من
الدراسااااات حول نسااااتراتيجية التنويع على األداا التنظيمي ،ومن هذه الدراسااااات :دراسااااة جعجيع (2007د ،ودراسااااة
الروسان(2009د ،ودراسة ال،اليلة (2018د.Al Sayegh (2010),Wheelen (2011),
أهداف الدراسة
تتحدد أهدا الدراسة في ضوا ما تم تحديده في ملكلة الدراسة ،وهي:
اوأل :تحديد أبعاد نستراتيجية التنويع في شركة المناصير لصناعة اوسمنت.
ثانياً :تحديد أبعاد األداا التنظيمي في شركة المناصير لصناعة اوسمنت.
ثالثاً :التعر نلى المعايير المست،دمة لتحديد شرحة الزبائن المميزين في شركة المناصير لصناعة اوسمنت.
رابعاً :بيان أثر نستراتيجية التنويع على األداا التنظيمي في مجموعة المناصير األردنية لصناعة اوسمنت.
خامسؤ ًا :تقديم توصاايات يمكن االسااتفادة منها في مساااعدة دارة شااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت في عملية التنويع في
منتجاتها.
عناصر مشكلة الدراسة (أسئلة الدراسة)
ويمكن تحقيق لك الغرض من خالل اوجابة عن التساؤالت التالية:
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السؤال الرئيس األول :هل يوجد أثر وستراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على األداا
التنظيمي بأبعاده (بعد العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت؟
وتتفرع من هذا السؤال األسدلة الفرعية اآلتية:
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
العمالا في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت؟
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
العمليات الداخلية في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت؟
السؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر وستراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على النمو
والتعلم في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت؟
أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراساااااااة من التعر نلى أثر نساااااااتراتيجية التنويع بابعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
األداا التنظيمي بابعاده (العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
وتوضا أهمية هذه الدراسة ما يلي:

اوالً :األهمية النظرية:
تأتي الدرا سة في تناول مفاهيم خا صة وموا ضيع علمية ا سا سية حديثة في عالمنا العربي وبالتحديد مو ضوع ن ستراتيجية
التنويع وهذا المفهوم يعد من المفاهيم الجديدة والدراسات فيه تعد نسبتها قليلة .ممكن أن تساعد هذه الدراسة في نعطاا أفكار جديدة
ومميزة لدأ الباحثين والدارسين والمتابعة والتوجه نلى أفكار جديدة لدأ اللركات.

ثانياً :األهمية التطبيقية:
يؤمل أن تساهم هذه الدراسة وتوصياتها بأن تكون مرجعا علميا في تعزيز ثقة أصحاب القرار لدأ اللركات بلكل عام
وشااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت بلااكل خاص ،في تحديد ال،طط واألهدا واوجرااات المناساابة التي يمكن أن تساااعد في
تحسااين األداا ،ورفع مسااتوأ أبعاد نسااتراتيجية التنويع لدأ شااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت ،الذل بدوره ينعكس نيجابيا في
تعزيز األداا التنظيمي على أداا الموظفين داخل اللركات بلكل عام وشركة المناصير لصناعة اوسمنت بلكل خاص.

فرضيات الدراسة
بناا على ملكلة الدراسة وأسدلتها تمّ صيانة الفرضيات التالية:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤية األولى :H01 :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د وسااتراتيجية التنويع
بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على األداا التنظيمي بأبعاده (العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو
والتعلمد في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
 : H01-1ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع
المترابط ،والتنويع نير المترابطد على بعد العمالا في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
 : H01-2ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع
المترابط ،والتنويع نير المترابطد على العمليات الداخلية في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
 : H01-3ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع
المترابط ،والتنويع نير المترابطد على النمو والتعلم في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
أنموذج الدراسة
لتحقيق الغرض من الدراساااة الحالية والوصاااول نلى أهدافها في تحديد أثر المتغير المساااتقل بأبعاده على المتغير
التابع قام الباحثان بتطوير نمو ج خاص بالدراسة .واللكل رقم (1د يوضا أنمو ج الدراسة ومتغيراتها.

المصدر :من نعداد الباحثين استنادا نلى المراجع والدراسات السابقة
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جدول ( :)1مراجع األنموذج
المراجع والدراسات المتعمدة
ال،اليله (2018د
الحدادين (2014د
)Wheelen and Hunger (2011
)Kuo (2011
المحاميد وآخرون (2015د
الروسان (2010د
)Yigit and Behram (2013

متغيرات الدراسة
المتغير المستقل:
التنويع المترابط
التنويع نير المترابط
المتغير التابع:
العمالا
العمليات الداخلية
النمو والتعلم

التعريفات اإلجرائية
قام الباحثان بتحديد المعاني اوجرائية لمتغيرات الدراسة وأبعادها ،وهي:
▪ إسؤؤؤؤؤتراتيجية التنويع :هي نضاااااافة خطوث جديدة نلى خطوث اونتاج الحالية التي تعمل بها شاااااركة المناصاااااير
لصناعة اوسمنت والتي ي،تلل است،دامها عن ال،طوث األخرأ وتحت العالمة التجارية نفسها ،من خالل تقديم
شااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت عدد من المنتجات الجديدة أو نضااافة بعض األسااواق الجديدة نلى أسااواقها
الحالية .وتم قياسها من خالل األبعاد التالية( :التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد ،الفقرات (10 ،1د.
▪ التنويع المترابط :هي مجموعة من األعمال واألساااااااواق الجديدة تكون مترابطة ومتوافقة مع أعمال اللاااااااركة
الرئيساااية ،من حيث التكنولوجية المسااات،دمة واألساااواق وال،دمات والمنتجات تضاااا نلى خطوث ننتاج شاااركة
المناصير لصناعة اوسمنت .وتم قياسها من خالل الفقرات (1،5د.
▪ التنويع غير المترابط :هي مجموعة أعمال وأنلاااطة ومجاالت نير مترابطة ونير متوافقة مع أعمال وأنلاااطة
اللركة الحالية للركة المناصير لصناعة اوسمنت ،ن تتضمن نضافة منتجات أو خطوث ننتاجية جديدة كليا نلى
مجال اللركة الحالي ،وال ترتبط بالمنتجات الحالية .وتم قياسها من خالل الفقرات (6،10د.
▪ األداء التنظيمي :هي قدرة شركة المناصير لصناعة اوسمنت على تحقيق أداا مرتفع الجرااات العمل الداخلية
وال،ارجية وتطوير أداا الموظفين فيها لتحقيق رنبات العمالا وحاجاتهم .وتم قياساااااها من خالل األبعاد التالية:
(العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد ،الفقرات(11،25د.
▪ العمالء :هي قدرة شااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت على توفير متطلبات وحاجات العمالا والعمل على تلبية
رنباتهم .بهد الحفاظ على العمالا وجذب عمالا جدد للااركة ،و لك من خالل تقديم أفضاال خدمات اللااركة.
وتم قياسها من خالل الفقرات(11،15د.
▪ العمليات الداخلية :هي األنلااطة واألجرااات الداخلية في شااركة المناصااير لصااناعة اوساامنت ،التي تسااعى نلى
تحقيق الجودة العالية بالكفااة والفاعلية المطلوبة ،من أجل تلبية م،تلل حاجات العمالاورنباتهم .وتم قياساااااااها
من خالل الفقرات(16،20د.
▪ النمو والتعلم :هو تطوير وتحسين قدرات الموظفين داخل شركة المناصير لصناعة اوسمنت التي تهتم بمقاييس
الداخلية وال،ارجية والتي تمثل البنية التحتية التي تساااعى نلى بناا وتطوير اللاااركة على المدأ البعيد ،وتساااعى
أيضااا نلى تطوير األنظمة ونالجرااات التنظيمية التي تهد نلى الوصااول لرضااا الزبائن ،ويجب على اللااركة
االهتمام على رضا الموظفين داخل اللركة واالحتفاظ بهم ،يركز بعد النمو والتعلم على الكفااات واالستثمارات
في اللركة وأداا المنتجات أو ال،دمات الجديدة .وتم قياسها من خالل الفقرات (25 ،21د.
حدود الدراسة
تتكون حدود الدراسة الحالية ما يأتي:
 .1الحدود المكانية :تطبيق هذه الدراسة الحالية على الموظفين في شركة المناصير األردنية لإلسمنت.
 .2الحدود الزمانية :تم ننجاز الدراسة الحالية خالل الفصل الثاني للعام الدراسي (2019-2018د.
 .3الحدود البشؤؤؤؤؤرية :اختيار الموظفين (اودارة العليا ،واودارة الوساااااطى ،والتنفيذيند في شاااااركة المناصاااااير األردنية
لإلسمنت.
 .4الحدود العلمية :تتمثل بقياد أثر نساااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على األداا
التنظيمي بأبعاده (العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد في شركة المناصير األردنية لإلسمنت.
الدراسات السابقة ذات الصلة
أوالً :الدراسات العربية
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جعجيع (" :)2007إستراتيجية التنويع في المنتجات وأثرها على تنافسية المؤسسة اإلنتاجية ".
هدفت هذه الدراسة في معرفة اثر نستراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المتربط ،والتنويع نير المتربط ،والتنويع
الداخلي ،والتنويع ال،ارجي ،والتنويع األفقي ،والتنويع العامودلد لزيادة الميزة التنافساااااااية لدأ المؤساااااااساااااااة اونتاجية،
فاساااات،دمت الدراسااااة منهج الوصاااافي باألعتماد طريقة المقابلة المفتوحة في المؤسااااسااااتين الجزائرتين (في المؤسااااسااااة
 ،Hodnalaitومؤساااساااة  Condorلاللكترونيات ببرج بوعريريجد ،توصااالت الدراساااة نلى أن نساااتراتيجية التنويع في
المنتجات تؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسة اونتاجية ،وأيضا تساعد نستراتيجية التنويع في توزيع الم،اطر من خالل
ندخال منتجات جديدة لتغطية م،اطر هبوث الطلب على بعض المنتجات ،ومن خالل ندخال منتجات موساامية ،وأوصاات
هذه الدراساااااااة نلى االهتمام بالبيدة الداخلية وال،ارجية لمعرفة نقاث الضاااااااعل والقوة والفرص والتهديدات ،والبحث عن
آليات لتمويل النمو والتوسع حتى ال يؤدل نلى اختالالت مالية قد تنتهي بفلل مالي.
اسااااااهمت دراسااااااة جعجيع (2007د من تحديد بعد المتغير المسااااااتقل وسااااااتراتيجية التنويع وهو (التنويع نير
المترابطد.
الروسؤؤؤؤؤان (" :)2010العالقة بين إسؤؤؤؤؤتراتيجية التنويع والمبيعات دراسؤؤؤؤؤة ميدانية في القطاع الصؤؤؤؤؤناعي الهندسؤؤؤؤؤي
األردني".
هدفت هذه الدراسة نلى دراسة اثر نستراتيجية التنويع بأبعادها ( التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
األداا البيعي في المنظمات ،اسااات،دمت منهجية التحليل الوصااافي المعتمد على االساااتبانة ،فتكونت عينة الدراساااة (82د،
شملت الدرسة المدراا في قطاع الهندسي الكهربائي ،ن توصلت الدراسة يجب على منظمات األعمال اعتماد نستراتيجية
التنويع المترابط مما يؤدل نلى تعزيز مبيعاتها في األساااواق ،وتتبنى نساااتراتيجية التنويع نير المرتبط لتوزيع الم،اطر،
تلاااااير النتائج نلى أن اعتماد نساااااتراتيجية التنويع في المنظمات تحقق تطورا ملموساااااا ،نال أنها لم تحقق مساااااتوأ األداا
المتناسب مع توقعاتها.
تيمجغدين (" :)2013دور ستراتيجية التنويع في تحسين أداء المؤسسة الصناعية :دراسة حالة مؤسسة كوندور".
ركزت هذه الدراسااااة على دور ال،يارات اوسااااتراتيجية على مسااااتوأ المؤسااااسااااة بأنواعها (التنويع المترابط،
والتنويغ نير المترابط ،والتنويع الداخلي ،والتنويع ال،ارجي ،والتنويع االفقي ،والتنويع الرأسيد في المنتجات ،وتحسين
أداا المؤسسة والتعر نلى ماهية نستراتيجية التنويع من خالل تنمية الحصة السوقية بتوسع أسواقها فضأل عن ت،فيض
التكاليل الناتج أسااااساااا عن التكاملية التي يضااامها التنويع في موارد المؤساااساااة عتمدت هذه الدراساااة المنهج الوصااافي
التحليلي المعتمد على االستبانة ،فتم تطبيق الدراسة في مؤسسة كوندور "عنتر تراد" التي تقع في الجزائر والناشطة في
مجال اولكترونيك واألجهزة الكهرومنزلية ،و لك اساااتنادا على المعطيات اوحصاااائية للمؤساااساااة خالل الفترة (-2013
2011د .وتوصاالت هذه الدراسااة نلى أن التنويع أصاابا من اوسااتراتيجيات المهمة فيي المؤسااسااة من أجل البقاا في ظل
بيدة دائمة التغيير ،وكيفية جذب زبائن جدد والحفاظ عليهم ،وتلبية أ اواقهم واحتياجاتهم .وأوصاااات الدراسااااة بضاااارورة
توساايع تلااكيلة منتجات المؤسااسااة وخاصااة المرتبطة فيما بينها لالسااتفادة من االساات،دام المتعدد لوسااائل اونتاج وكذالك
ضمان التوازن اوستراتيجي المالي.
الحدادين (" :)2014أثر دارة عالقات الزبائن في األداء التنظيمي باسؤؤؤؤؤتخدام بطاقة األداء المتوازن ،دراسؤؤؤؤؤة ميدانية
في البنوك التجارية األردنية".
بحثت هذه الدراسااة في أثر دارة عالقات الزبائن في األداا التنظيمي باساات،دام بطاقة األداا المتوازن في البنوك
التجارية األردنية ،بأبعادها (المالي ،والعمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد ،واسااااااات،دمت هذه الدراساااااااة المنهج
الوصااااااافي  ،فاعتمدت على كافة البنوك التجارية األردنية ،وكان عدد العينة (13د بنك من جميع المساااااااتويات اودارية(
اودارة العيا ،واودارة الوساااطى ،اودارة الدنياد ،توصااالت الدراساااة اال ان هناك وجود عالقة و داللة نحصاااائية لتطبيق
عالقات الزبائن بأبعاده في األداا التنظيمي مقاسااااا ببطاقة األداا التنظيمي بأبعاده (المالي ،والعمالا ،والعمليات الداخلية،
والنمو والتعلمد .تلااااير النتائج نلى ضاااارورة التركيز على كبار الزبائن وتنظيم عالقات الزبائن لهم ،وأسااااهمت دراسااااة
الحدادين (2014د من تحديد أبعاد المتغير التابع.
المحاميد وآخرون (" :)2015أثر دارة عالقات الزبائن في األداء التنظيمي من وجهة نظر مديري البنوك األردنية".
تبحث هذه الدراساااااااة في أثر دارة عالقات الزبائن في األداا التنظيمي من وجهة نظر مديرل البنوك األردنية
التجارل بأبعادها (المالي ،والعمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد ،اعتمدت الدراساااااااة منهج الوصااااااال التحليلي
المعتمد على االستبانة ،فلمل مجتمع عينة (247د من المديرين ورؤساا االقسام العاملين في اودارات البنوك األردنية.
وتوصاالت أن تطبيق معرفة الزبائن وتكنولجية دارة عالقة الزبائن ال يوجد لهما أثر في مؤشاارات األداا المالي المدركة،
وتلااااير النتائج نلى أن وجود أثر ل داللة احصااااائية لتطبيق عالقات الزبائن وخاصااااة محورل تنظيم عالقات الزبائن،
وتركيز على كبار الزبائن في األداا التنظيمي مقاسا ببطاقة تقييم األداا المتوازنة.
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أسااااهمت دراسااااة المحاميد (2015د في تحديد بعد المتغير التابع األداا التنظيمي (النمو والتعلمد ،وفي صاااايانة
التعريفات اوجرائية.
الخاليلة ( " :)2018أثر الجدارات الجوهرية على األداء التنظيمي من خالل الميزة التنافسية".
ركزت هذه الدراساااااااة على أثر الجدارات الجوهرية على األداا التنظيمي من خالل الميزة التنافساااااااية بأبعادها
(المعار  ،والمهارات ،والقدرات ،والتسهيالتد على األداا التنظيمي بأبعاده (رضا العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو
والتعلمد ،اعتمدت هذه الدراسااااة المنهج الوصاااافي المعتمد على االسااااتبانة ،فلااااملت عينة الدراسااااة (212د من رؤساااااا
ومديرين ورؤساااا أقسااام من اودارة العليا ،وأشااارت النتائج نلى أن هناك وجود أثر ل داللة احصااائية للميزة التنافسااية
في تحساااااين الجدارات الجوهرية بأبعادها على األداا التنظيمي بأبعاده ،وأوصااااات الدراساااااة نلى اهتمام البنوك التجارية
األردنية بالعاملين في البنوك ،ونجراا تدريبات من أجل تطوير مهاراتهم.
ثانياً :الدراسات األجنبية
Yih Liu and Wen Hsu (2008): Corporate Diversification and Firm Performance: The
Moderating Role of Contractual Manufacturing Model.
بحثت هذه الدراساااااااة في تنويع اللاااااااركات وأدااها المؤساااااااساااااااي بأبعادها (التنويع المنتج ،والتنويع الدوليد،
واست،دمت هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي ،فتكونت عينة الدراسة (124د شركة تم تطبيق هذه الدراسة في شركات
تصانيع األجهزة في تايلون ،وتوصالت الدراساة االساتفادة الكاملة من القدرات واومكانيات الموجودة؛ مما يؤدل نلى رفع
قدرات جديدة سااايعادل الفؤائد من تنوع اللاااركات ،تم الوصاااول نلى نتائج الحفاظ على الميزة التنافساااية من خالل تنويع
والكفااة في البناا والتطوير ،ونن التنويع في المنتجات ينتج عوائد مرتفعة واستغالل الكفااة في التنويع.
واسااتفاد الباحثان من دراسااة 2008( Yih LiuKد من االطالع على أهمية تنويع المنتجات لدأ اللااركات وكفية
تحقيق الميزة التنافسااااية ،وكانت هذه الدراسااااة لها صاااالة مقبولة من الدراسااااة الحالية في اسااااتعمال اللااااركة التنويع في
المنتجات.
Al Sayegh (2010): The Impact of Diversification Strategy on the Construction
Organization’s Corporate Level Performance.
تبحث هذه الدراسااة في أثر نسااتراتيجية التنويع على مسااتوأ أداا المؤسااسااات على مسااتوأ المؤسااسااات بأبعاد
نسااااتراتيجية التنويع (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد ،واساااات،دمت الدراسااااة المنهج الوصاااافي ،فلااااملت عينه
الدراسااة (100د عينه مسااا وتم نجراا (20د مقابلة من اللااركات متوسااطة الحجم الموجودة في بريطانية ،تلااير النتائج
نلى أن التنويع يضاعل قيمة اللركة ،ألنه يساهم في تقدم صورة الم،اطر والعائد ،ويجب على اودارة الحذر في ات،ا
القرارات للتاكد من التوازن بين الم،اطر والعائد .توصااااالت الدراساااااة نلى يجب على اللاااااركات دمج عروضاااااها ،فيتم
تجميعها معا وهذا يؤدل نلى تمكين من دمج أنلااااااطة الوحدات ،نضااااااافة نلى خفض التكاليل وخلق قيمة لكل من العميل
واللركة.
Iqbal, Hameed, Qadeer (2012): Impact of Diversification on Firms’ Performance.
بحثت هذه الدراسااة في تأثير التنويع في اللااركات بأبعادها ( تنويع اللااركات ،وأدائهاد ،واعتمدت هذه الدراسااة
برنامج ت صنيل ال لركات (SRد لفترة (2009-2005د التي تم ح سابها من خالل المبيعات ال سنوية ،وتكون حجم العينة
من (10د شركات الموجودة في باكستان ،توصلت هذه الدراسة يجب على اللركات التنويع في منتجاتها هو نستراتيجية
تساات،دمها اودارة للحصااول على المزيد الفرص من األسااواق الحالية ،وأظهرت نتائج الدراسااة أن جميع الطبقات الثالث
كانت أداا بطريقة متساوية من حيث العائد وأبعاد الم،اطر ،لم يكن هناك فرق كبير في األداا.
Yigit & Behram (2013): The Relationship between Diversification Strategy and
Organizational Performance in Developed and Emerging Economy Contexts: Evidence
From Turkey and Netherlands.
هدفت الدراساااااااة نلى مقارنة نساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المرتبط ،ونير المرتبطد واألداا التنظيمي
بأبعادها (العائد على المبيعات ،والعائد على األصاااااااولد في تركيا وهولندا .تم تحليل البيانات للفترة ( 2011-2007د لـ
(154د مجموعة أعمال في هولندا و (125د مجموعة أعمال في تركيا للركات مدرجة في بورصة اسطنبول وبورصة
امساااااتردام ،وأظهرت نتائج هذه الدراساااااة بوجود اختال بين نساااااتراتيجية التنويع واألداا التنظيمي في تركيا وهولندا،
ووجدت أن التنويع نير المرتبط في تركيا هو أعلى من هولندا ،وأوصت هذه الدراسة بإجراا مزيد من الدراسة المقارنة
بين الدول المتقدمة والدول النامية.
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Favourate & Eukeria (2014): Diversification as a Corporate Strategy and Its Effect on Firm
Performance: A Study of Zimbabwean Listed Conglomerates in the Food and Beverages
Sector.
ركزت دراسااة التنويع كإسااتراتيجية مؤسااسااية وتأثيرها على األداا القول على تنويع المحفظة في أسااواق رأد
المال هو نستراتيجية مستقبلية لتحقيق النمو والتو سع لدأ اللركات بأبعادها (التنويع واألدااد ،واست،دمت هذه الدراسة
تصااااميم المقطع العرضااااي حيث تم تجميع البيات من خالل مجموعتين من البيانات األولية والثانوية ،تم جمع األولية من
خالل المقابالت والثانوية من البيانات مالية لحساااابات الدارة ،وطبقت هذه الدراساااة على شاااركات األنذية والملاااروبات
المدرجة في ( ،(ZSEوشااملت المقابالت من خالل اختيار (12د من المديرين التنفيذين من اللااركات المدرجة ،توصاالت
الدراسة ان اللركات قادرة على بناا واألستفادة من الموارد الفريدة للحصول على ميزة تنافسية ،وزيادة الربحية،القيمة
السااوقية لللااركات في نهاية المطا تحسااين قيمة المساااهمين وأن فوائد التنويع تفوق التكاليل ،ومن ثم يزيد األداا ،فإن
زيادة اللااركة للتنويع ،فإنها تنتقل بعيدا عنها أعمالها األساااسااية ،أن جادل بأن زيادة مسااتوأ التنويع يزداد أداا ما يصاال
نلى الحد هناك بعد المزيد من التنويع يؤدل نلى ان،فاض األداا.
ما يُميّز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث اللركات التي تم دراستها وتحليلها ،فتم تطبيق الدراسة
على شااااركة المناصااااير األردنية لصااااناعة اوساااامنت والذل بدورها تعد ات أهمية عالية للمجتمع ولالقتصاااااد الوطني،
جاات هذه الدراسة لمحاولة تسليط الضوا على اوستراتيجيات التي تتبعها شركة المناصير األردنية لصناعة اوسمنت،
واعتمدت الدراسة على االسلوب الوصفي التحليلي للتعامل مع البيانات وتصنيفها من خالل تصميم استبانة لجمع البيانات
من الموظفين .وللتعر نلى نساااااتراتيجية التنويع واألداا التنظيمي في مجموعة المناصاااااير األردنية لإلسااااامنت ،وكذلك
الفرق بين درجات األداا التنظيمي في بعض المتغيرات اللااا،صاااية للموظفين العاملين في مجموعة المناصاااير األردنية
لإلسمنت وهي (الجنس ،والعمر ،وسنوات ال،برة ،والمستوأ التعليميد.
اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في بعض األبعاد ،واختلفت معها في األبعاد األخرأ على النحو
التالي:
 .1اتفقت الدراسااااااااة الحالية مع دراسااااااااة (درنام ،الفرا2018 ،د على بعدل المتغير التابع (العمليات الداخلية ،والنمو
والتعلمد ،واختلفت في باقي األبعاد األخرأ.
 .2اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (المحاميد ،طويقات ،حدادين2015،د على البعد التابع (العمالاد ،واختلفت في باقي
األبعاد األخرأ.
 .3اتفقت الدراسااااااة الحالية مع دراسااااااة (تيمجغدين2013،د على البعد المسااااااتقل (التنويع المترابطد ،واختلفت في باقي
األبعاد األخرأ.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسااااااة الحالية على المنهج الوصاااااافي التحليلي في جمع البيانات ،واختبار الفرضاااااايات لمعرفة اثر
نسااتراتيجية التنويع على األداا التنظيمي في مجموعة المناصااير األردنية لإلساامنت ،فتم التعامل مع البيانات وتصاانيفها،
واختبار الفرضيات ونتائجها ،والوقو على دالالتها مست،دما برنامج الحزمة اوحصائية للعلوم االجتماعية (SPSSد.
مصادر جمع البيانات والمعلومات
قام الباحثان باست،دام مصدرين لجمع البيانات ،هما:
أوال المصادر الثانوية:
أعتمد الباحثات على المصاااادر الثانوية المتاحة في مجال الدراساااة ،و لك لمعالجة اوطار النظرل فيها ،وتتمثل
هذه المصادر بالكتب العربية ،واألجنبية ات العالقة بموضوع الدراسة ،وكذلك الدوريات ،واألبحاث ،والرسائل العلمية،
والبحث في مواقع اونترنت ،التي تناولت الجانب النظرل للدراسااااة ،والمقابالت التي أجرأ الباحثان مع الم،تصااااين في
مجال الدراساااااة ،واعتمد الباحثان على هذه المصاااااادر في التعريفات اوجرائية ،والدراساااااات الساااااابقة ،وتحديد ملاااااكلة
الدراسة ،وأسدلة الدراسة.
ثانيا المصادر األولية:
تتمثل هذه المصاااااادر بالبيانات التي تم الحصاااااول عليها من خالل تصاااااميم اساااااتبانة وتطويرها لقياد متغيرات
الدراسااة .سااواا كان المتغير المسااتقل (نسااتراتيجية التنويعد بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد والمتغير
التابع (األداا التنظيميد وأبعاده (بعد العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد.
مجتمع الدراسة وعينتها
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يمثل مجتمع الدراسااة من الموظفين العاملين في مجموعة المناصااير األردنية لإلساامنت ،أما وحدة المعاينة فهي
المساااميات الوظيفية التالية (اودارة العليا ،واودارة الوساااطى ،والتنفيذيند الذين يعملون في مجموعة المناصاااير األردنية
لإلسااامنت ،ويبلغ عددهم (120د موظفا وموظفة ،أما وحدة المعاينة قام الباحثان بدراساااتهم جميعا بالمساااا اللاااامل ،فتم
االعتماد في تحديد حجم العينة على المجتمع الكلي وهامش ال،طأ المسموح به في هذه الدراسة هو (0.05د حسب جدول
حساب حجم العينات المحسوبة (Sekaran,2006د ،وبهذا قام الباحثان بتوزيع (120د استبانة على أفراد عينة الدراسة.
اداة الدراسة
طوّر الباحثان ا ستبانة الدرا سة اعتمادا على عدد من الدرا سات ال سابقة ،فتم نعداد فقرات أبعاد المتغير الم ستقل
نساااتراتيجية التنويع باالعتماد على دراساااة الروساااان(2010د ،ودراساااة )Wheelen ،Yigit and Behram (2013
) ،(2011في حين تم االعتماااد في نعااداد فقرات أبعاااد المتغير التااابع األداا التنظيمي ،التي تمثاال أبعاااد بطاااقااة األداا
المتوازن على دراسة ال،اليلة (2018د ،الحدادين(2014د.kuo (2011) ،
وتكونت االساااااااتبانة من جزئين ،الجزا األول يتعلق بالمعلومات الديمونرافية والوظيفية ألفراد وحدة المعاينة،
واشاااتمل الجزا الثاني على مجموعة من الفقرات لقياد أبعاد نساااتراتيجية التنويع وهما (التنويع المترابطد الذل تضااامن
(5د فقرات و(التنويع نير المترابطد الذل تضااااامن (5د فقرات .أما أبعاد (األداا التنظيميد ،فتكون من (15د فقرة ،فيما
يلي (العمالاد الذل تضاامن (5د فقرات و(العمليات الداخليةد الذل تضاامن (5د فقرات و(النمو والتعلمد الذل تضاامن(5د
فقرات.
وقد تم اسااااااات،دام مقياد ليكرت (Likertد ل التدريج ال،ماساااااااي لدرجات الموافقة ،على النحو التالي :موافق
بلااااادة (5د درجات ،وموافق (4د درجات ،وموافق بدرجة متوساااااطة (3د درجات ،ونير موافق درجتان ،ونير موافق
بلااادة درجة واحدة ،لتقدير مساااتوأ نساااتراتيجية التنويع ،واألداا التنظيمي في مجموعة المناصاااير األردنية لإلسااامنت،
فاست،دم التدريج اوحصائي اآلتي للحكم على المتوسطات الحسابية ،حسب المعادلة اآلتية:
طول الفدة

أعلى درجة – أدنى درجة

=

عدد الفدات

=

(1-5د
3
1.33

=

وعليه يوضااا الجدول رقم (2د المعيار اوحصااائي لتفسااير المتوسااطات الحسااابية وجابات أفراد عينة الدراسااة
عن فقرات االستبانة ومجاالتها:
جدول ( :)2المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات االستبانة ومجاالتها
درجة تقييم منخفضة
من 2.33-1

درجة تقييم متوسطة
من 3.67-2.34

درجة تقييم مرتفعة
من 5-3.68

صدق أداة الدراسة وثباتها
أوالً :الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

للتأكد من صاادق اسااتبانة الدراسااة عرض الباحثان االسااتبانة على مجموعة من ول االختصاااص وال،برة من
األساتذة العاملين في الجامعات األردنية الم،تلفة وكان عدده(11د محكمين ،لتقييم مدأ صالحيتها لجمع البيانات ،والتأكد
من وضاااااااوح فقراتها ،فتم نجراا التعديالت المقترحة من األسااااااااتذة المحكمين و لك قبل توزيعها على أفراد العينة ،وقد
ظهرت االستبانة في صورتها النهائية.
ثانياً :ثبات أداة الدراسة:
نن المقصااااود بثبات اسااااتبانة الدراسااااة هو أسااااتقرار نتائجها ن طبقت أكثر من مرة في ظرو مماثلة ،حسااااب
معامل االتساااق الداخلي كرونباخ الفا (Cronbach Alphaد ويساات،دم لقياد قوة االرتباث بين فقرات اسااتبانة الدراسااة.
ويدل ارتفاع قيمة ألفا على قوة درجة الثبات الداخلي ،الذل يتراوح بين (1-0د ،لتكون قيمته مقبولة عند (%60د ،في
أبعاد اودارة حسااااب (Sekaranد .لذلك جاات نتيجة اختبار مدأ اعتمادية هذه االسااااتبانة حسااااب معامل (كرونباخ الفاد
بنسبة (%97.1د لجميع الفقرات ،وتلير تلك النسبة نلى درجة ثبات الدراسة عالية جدا ،وهي قادرة على تحقيق أهدا
الدراسة ،أما النتائج األخرأ المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،فتظهر في جدول (3د:
جدول رقم( :)3معامل الثبات لمتغيرات الدِّراسة (مقياس كرونباخ ألفا)
كرونباخ ألفا

المتغيرات
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المتغير المستقل :نستراتيجية التنويع
التنويع المترابط
التنويع نير المترابط
المتغير التابع :األداا التنظيمي
بعد العمالا
العمليات الداخلية
النمو والتعلم
معامل الثبات العام

ت
1
2
ت
1
2
3

0.928
0.912
0.938
0.886
0.913
0.912

يوضااااااا الجدول (3د قيم الثبات لمتغيرات الدراسااااااة والتي بلغت (0.92د ألبعاد نسااااااتراتيجية التنويع ،واألداا
التنظيمي (0.912د .وتدل مؤشاارات كرونباخ أعاله على تمتع أداه الدراسااة بصااورة عامة بمعامل ثبات عال وبمقدرتها
على تحقيق أنراض الدراسااة ،ويتضااا من لك أن قيم كرونباخ ألفا تدل على وجود درجة اتساااق عالية بين جميع أبعاد
الدراسة ككل.
األساليب اإلحصائية المستخدمة
تم ندخال البيانات التي تم الحصاااااول عليها من خالل االساااااتبانة ضااااامن الحزمة اوحصاااااائية للعلوم االجتماعية (SPSS-
Statistical Package for Social Scienceد ،وتم معالجتها وفق بما يحقق الهد من الدراسة ،وبهذا اعتمد الباحثان األساليب
اوحصائية التالية:
 .1معامل كرونباخ ألفا :للتأكد من ثبات استبانة الدراسة.
 .2الجداول التكرارية والنسب المدوية وجابات عينة الدراسة المتعلقة بالبيانات الديمونرافية والوظيفية.
 .3المتوسط الحسابي واونحرا المعيارل وجابات عينة الدراسة عن فقرات مجاالت ومتغيرات الدراسة.
اختبار االنحدار ال،طي المتعدد (Multi Linear Regressionد :و لك الختبار الفرضاايات الرئيسااة وما تفرع عنها من
فرضيات فرعية.
وصف خصائص عينة الدراسة
الجدول رقم ( )4توزيع أفراد العينة تبعاً للبيانات الديموغرافية والوظيفية.
المتغير
النوع االجتماعي

العمر
(بالسنواتد

المستوأ التعليمي

ال،برة
(بالسنواتد

المسمى الوظيفي

العدد
82
38
120
33
46
21
11
9
120
11
16
86
2
5
120
78
28
8
2
4
120
15
9
59
9
28

الفئة
كر
أنثى
المجموع
-20أقل25
-25أقل30
-30أقل35
-35أقل44
 45فأكثر
المجموع
ثانول عامة
دبلوم
بكالوريود
ماجستير
دكتوراه
المجموع
 5وأقل
أقل من 10
أقل من 15
أقل من 20
 20فأكثر
المجموع
مدير عام
نائب مدير
رئيس قسم
تنفيذل
موظل
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النسبة المئوية
68.3
31.7
%100
27.5
38.3
17.5
9.2
7.5
100.0
9.2
13.3
71.7
1.7
4.2
%100
0.65
3.23
6.7
1.7
3.3
%100
12.5
7.5
49.2
7.5
3.23

120

المجموع

%100

 -1النوع االجتماعي
يُبين جدول(4د نتائج النوع االجتماعي ،ن نن أكبر نساابة هي (%68.3د من الذكور وعددهم(82د كورا ،بينما
بلغت نساابة اوناث (%31.7د وعددهن (38د نناثا ،ونن الساابب في لك يعود نلى رنبة الذكور بصااورة أكبر في العمل
في مجموعة المناصااير األردنية لإلساامنت .ومن الجدير بالذكر نن نساابة اوناث البالغة ( (%31.7يعد موضااوعا مهما،
ويلير نلى ملاركة النساا بلكل فاعل في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
 -2العمر (بالسنوات)
يُبين جدول(4د نتائج العمر ،ن نن أكبر نسبة هي (% 38.3د للفدة العمرية (30-25د سنة وعددهم(46د موظفا
من بين باقي الفدات ،بينما أصااااغر نساااابة هي الفدة العمرية ( 45فأكثرد وبلغت نساااابتها) (%7.5وعددهم (9د موظفين،
وتعكس هذه النتائج رنبة مجموعة المناصااير األردنية لإلساامنت في اسااتقطاب وتوظيل الفدات العمرية اللاابابية ،و لك
لمواكبة التطور بلاااكل مساااتمر ،فضاااال عن توجه الفدة اللااابابية نحو اوبداع ،والقدرة على التكيل مع التغيرات الكبيرة
والسريعة في وقتنا الحالي.
 -3المستوى التعليمي
يُبين الجدول رقم (4د نتائج المستوأ التعليمي ،ن نن أكبر نسبة هي (%71.7د من حملة شهادة البكالوريود،
وعددهم (86د موظفا ،بينما أصااغر نساابة هي (%1.7د من حملة شااهادة الدكتوراه وعددهم (2د ،وتلااير تلك النتائج نلى
اعتماد مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت نلى الرنبة في توظيل من حملة شهادة البكالوريود التي تلبي حاجة سوق
العمل المحلية من حملة اللااااهادة المطلوبة ،وتتوافق تلك النتيجة مع نتائج الفدة العمرية ،ن أظهرت النتائج ارتفاع نساااابة
الفدة العمرية اللبابية عن باقي األعمار.
 -4الخبرة (بالسنوات)
يوضا الجدول رقم (4د نتائج ال،برة ،ن نن أكبر نسبة هي(%0.65د من ال،برة ( 5وأقلد سنة وعددهم (78د
موظفا ،بينما أصاااااغر نسااااابة هي (%1.7د من ال،برة (أقل من 20د سااااانة وعددهم (2د موظفا ،وتفسااااار تلك النتائج أن
مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت تحتاج نلى ول ال،برات ( 5وأقلد سنة من أجل المنافسة والتطوير.
 -5المسمى الوظيفي
يُبين الجدول (4د نتائج المسامى الوظيفي ،ن نن أكبر نسابة هي(49.2%د للمسامى الوظيفي (رئيس قسامد وعددهم (59د
موظفا ،بينما أصغر نسبة هي(%7.5د للمسمى الوظيفي (تنفيذلد وكذلك (نائب مديرد وعددهم (9د موظفا ،وتفسر تلك النتائج نن
مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت تحتاج نلى ول المسمى الوظيفي رئيس قسم.

وصف متغيرات الدراسة
يتضمن هذا الجزا عرضا لنتائج التحليل وفقا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتي هي عبارة عن مستوأ
موافقة أفراد عينة الدراسة في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت على فقرات كل من أبعاد نستراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع
المترابط ،والتنويع نير المترابطد ،وفقرات أبعاد األداا التنظيمي بأبعاده (العمالا ،والعمليات الداخلية ،والتعلم والنمود .وفيما يلي
عرض لهذه النتائج:

المتغير المستقل (إستراتيجية التنويع)
تم است،راج المتوسط الحسابي واالنحرا المعيارل وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات أبعاد نستراتيجية التنويع في
مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد ،والجدول رقم (5د يبين لك.
جدول ( :)5المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد إستراتيجية التنويع مرتبة تنازلياً:
الرتبة
1
2

الرقم
1

البُعد
التنويع المترابط

المتوسط الحسابي
4.031

االنحراف المعياري
0.965

درجة التقييم
مرتفعة

3.823

0.997

مرتفعة
مرتفعة

التنويع نير المترابط
2
أبعاد نستراتيجية التنويع ككل

3.927

ي لير جدول (5د نن الو سط الح سابي لتقديرات أفراد عينة الدرا سة في بعد التنويع المترابط بلغ (4.031د وبلغ
االنحرا المعياارل(0.965د ،و جاا بالمرتباة األولى مقاار نة مع بعاد التنويع نير المترابط (3.823د وهو أعلى من
الوساااط العام للمتغير المساااتقل )نساااتراتيجية التنويعد ،فبلغ ( )3.927واالنحرا المعيارل بلغ (0.981د ،ن تلاااير تلك
النتائج نلى ساعي مجموعة المناصاير األردنية لإلسامنت على اهتمام الموظفين بالتنويع المترابط ،بينما كان أصاغر وساط
حسابي للتنويع نير المترابط ،فبلغ (3.823د وبلغ األنحرا المعيارل (0.997د.
المتغير التابع (األداء التنظيمي)
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تم اسااااااات،راج المتوساااااااط الحساااااااابي واالنحرا المعيارل وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات أبعاد األداا
التنظيمي في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت بأبعاده (رضا العمالا ،والعمليات الداخلية ،والتعلم والنمود ،والجدول
رقم (6د يبين لك.
جدول ( :)6المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد األداء التنظيمي مرتبة تنازلياً
الرتبة
1
2
3

البُعد
الرقم
العمالا
2
التعلم والنمو
1
العلميات الداخلية
3
أبعاد األداا التنظيمي ككل

االنحراف المعياري
1.076
.9880
1.080

المتوسط الحسابي
3.96
4.01
3.91
3.96

درجة التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يلاااير الجدول رقم (6د نن الوساااط الحساااابي لتقديرات أفراد عينة الدراساااة في أبعاد األداا التنظيمي (للعمليات
الداخليةد بلغ (4.01د وبلغ االنحرا المعيارل(0.988د وجاا بالمرتبة األولى مقارنة مع أبعاد (العمالا ،النمو والتعلمد
وهو أعلى من الوساااط العام ،فبلغ (3.96د ،ن تلاااير تلك النتائج نلى ساااعي مجموعة المناصاااير األردنية لإلسااامنت نلى
اهتمام بالعمليات الداخلية ،بينما كان أصاااااااغر وساااااااط حساااااااابي للنمو والتعلم ،فبلغ (3.91د وبلغ األنحرا المعيارل
(1.048د.
إختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
في هذا الجزا ستعرض النتائج ال،اصة باختبار الفرضيات:
الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤة :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤائية عند مسؤؤؤتوى ( )α = 0.05إلسؤؤؤتراتيجية التنويع بأبعادها
(التنويع المترابط  ،والتنويع غير المترابط) في المتغير التابع(األداء التنظيمي) بأبعاده (العمالء ،والعمليات الداخلية،
والنمو والتعلم) في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
أجرأ الباحثان بعض االختبارات لضاااامان مالئمة البيانات للفرضاااايات قبل تحليل االنحدار واختبار فرضاااايات
الدراسااة ،ن تم نجراا اختبار معامل تضاا،م التباين(Variance Inflation Factor-VIFد واختبار التباين المسااموح به
(Toleranceد لكل متغير من المتغيرات المسااتقلة .للتحقق من افتراض عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المسااتقلة
(Multi-Collinearityد .ويبين الجدول (7د معامل التض،م والتباين المسموح به ،وفقاَ لقاعدة القرار التي تلير نلى أنه
ن ا كان معامل تضااا،م التباين(VIFد للمتغير يتجاوز(10د وكانت قيمة التباين المساااموح به أقل من(0.05د بهذا يعني أن
هذا المتغير له ارتباث عال مع متغيرات مستقلة أخرأ ،وبالتالي سيؤدل نلى حدوث ملكلة في تحليل االنحدار ،والجدول
رقم (7د يبين لك.
جدول( :)7تحليل االنحدار
معامل تقييم التباين ()VIF
3
3

المتغيرات
التنويع المترابط
التنويع نير المترابط

التباين المسموح به Tolerance
0.331
0.333

يتضااا من الجدول رقم (7د أن قيمة(VIFد للمتغيرين المسااتقلين كانت أقل من(10د وقيمتهما(3د .وكذلك يتضااا أن قيمة
التباين المسااموح (Toleranceد للمتغيرين المسااتقلين كانت أكبر من (0.05د وقيمتهما (0.333 ،0.331د ،لذلك وبناا على هذه
النتائج يمكن القول ننه ال توجد ملاااااكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباث عال بين المتغيرين المساااااتقلين .فأنه ساااااو يتم تطبيق معادلة
االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ،والجدول رقم (8د يوضا لك.
جدول( :)8ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضيــــــة الرئيســـــة
النموذج
1

R
0.813

R2
0.661

Adjusted R Square
0.659

Std. Error of the Estimate
0.563

يظهر من الجدول رقم (8د أن معامل االرتباث البسيط بين المتغير المستقل(نستراتيجية التنويعد بأبعاده مجتمعة والمتغير
التابع(األداا التنظيميد بأبعاده مجتمعة بلغ (%81.3د ،وبلغ معامل التحديد (R2) (66.1%د ،وتلااااااير تلك النتائج نلى أن المتغير
المستقل نستراتيجية التنويع فسر(%66.1د في نسبة التباين في المتغير التابع األداا التنظيمي.
يبين الجدول رقم (9د تحليل تباين االنحدار للفرضاااية الرئيساااة ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااايرية الكلية لمتغيرل
نستراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط  ،والتنويع نير المترابطد.
جدول( :)9تحليل تباين االنحدار للفرضية الرئيسة ANOVA
النموذج 1
Regression
Residual

Sum of Squares

d.f

Mean Square

F

Sig.

73.157
37.456

1
118

73.157
.3170

230.471

.000b0

175

Total

119

110.613

يتضااااااا من نتائج جدول رقم (9د رفض فرضااااااية النفي (H01د التي تنص على انهُ ال يوجد أثر وسااااااتراتيجية التنويع
بأبعادها (التنويع المترابط ،التنويع نير المترابطد في المتغير التابع(األداا التنظيميد بأبعاده (العمالا ،والعمليات الداخلية،والنمو
والتعلمد في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت ،ألن معنوية ) F (Sig.وقيمتها (0.000د وهي أصغر من (0.05د ،لذلك يكون
نمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة واألثر بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع ،كذلك يوضاااااااا الجدول رقم (10د نتيجة تحليل
االنحدار للفرضية الرئيسة.
جدول ( :)10نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الرئيسية
Standardized
Coefficients
Beta.

Unstandardized Coefficients

معامالت االنحدار
(Constantد
نستراتيجية التنويع

B
.6730
.8380

Std. Error
.2230
.0550

.8130

*Sig

T

.0030
.0000

3.018
15.181

يبين الجدول رقم (10د أن المتغير الم ستقل (ن ستراتيجية التنويعد له تأثير دال نح صائيا في المتغير التابع(األداا
التنظيميد ،ن بلغت قيمة (Bد (0.838د ،فيما بلغت قيمة (Tد (15.181د ومساااااااتوأ الداللة (0.000د وهي أقل من
(0.05د .وعليه تكون معادلة التنبؤ على اللكل اآلتي :األداا التنظيمي = ( 0.838 + 0.673نستراتيجية التنويعد.
ويشتق من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية:
 : H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤائية عند مسؤؤؤتوى ( )α = 0.05إلسؤؤؤتراتيجية التنويع بأبعاده (التنويع المترابط،
التنويع غير المترابط) في المتغير التابع (العمالء) في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
للتحقق من صااااحة هذه الفرضااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسااااة أثر نسااااتراتيجية التنويع بأبعادها (
التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على بعد العمالا ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول( :)11ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضيــــــة الفرعية األولى
R
0.855

النموذج
1

R2
0.731

Adjusted R Square
0.726

Std. Error of the Estimate
0.563

يظهر من الجدول رقم (11د أن معامل االرتباث المتعدد بين المتغيرين المساااااااتقلين(التنويع المترابط ،والتنويع
نير المترابطد والمتغير التابع (بعد العمالاد ،فبلغ (%85.5د ،وبلغ معامل التحديد (R2) (73.1%د ،وتلير تلك النتائج
نلى أن المتغيرين المستقلين فسرا (%73.1د في نسبة التباين في المتغير التابع.
يبين الجدول رقم (12د تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية
الكلية للمتغيرين المستقلين (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد.
جدول( :)12تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ANOVA
Sum of Squares
100.73
37.16
137.89

النموذج 1
Regression
Residual
Total

d.f
2
117
119

Mean Square
50.36
0.318

Sig.
0.000

F
158.56

يتضااا من نتائج جدول رقم (12د رفض فرضااية النفي(H01-1د التي تنص على انهُ ال يوجد أثر وسااتراتيجية
التنويع بأب عاده ما (التنويع المترابط ،التنويع نير المترابطد في المتغير ال تابع (ب عد العمالاد في مجمو عة الم ناصاااااااير
األردنية لإلساامنت ،ألن معنوية )F (Sig.وقيمتها (0.000د وهي أصااغر من (0.05د ،لذلك يكون نمو ج االنحدار مالئم
لقياد العالقة واألثر بين المتغيرين المسااااااتقلين والمتغير التابع .كذلك يوضااااااا الجدول رقم (13د نتيجة تحليل االنحدار
للفرضية الفرعية األولى.
جدول( :)13نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية األولى
معامالت االنحدار
(Constantد
التنويع المترابط
التنويع نير المترابط

Standardized
Coefficients
Beta.

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0.225
0.216
0.093
0.267
0.090
0.699

0.239
0.648

T

*Sig

0.962
2.876
7.798

0.338
0.005
0.000

يبين الجدول رقم (13د أن التنويع نير المترابط له تأثير أكبر ودال نحصاااااائيا في المتغير التابع (بعد العمالاد،
ن بلغت قيمة ( ،(B) (0.699فيما بلغت قيمة (Tد له (7.798د ومساااااااتوأ الداللة له (0.000د وهي أقل من (0.05د،
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ويأتي بعده التنويع المترابط له تأثير أقل ودال نحصااااائيا في المتغير التابع (العمالاد ،ن بلغت قيمة (B) (0.267د  ،فيما
بلغت قيمة (Tد له (2.876د ،ومستوأ الداللة له (0.005د وهي أقل من (0.05د.
وعليه تكون معادلة التنبؤ على اللاااااااكل اآلتي :بعد العمالا =  0 + 0.216.267التنويع المترابط 0.6994+
التنويع نير المترابط.
 : H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤتوى الداللة ( )α=0.05إلسؤؤؤؤؤتراتيجية التنويع بأبعادهما (التنويع
المترابط ،والتنويع غير المترابط) على العمليات الداخلية في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
للتحقق من صاااااحة هذه الفرضاااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراساااااة أثر نساااااتراتيجية التنويع بأبعادها
(التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على بعد العمليات الداخلية ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول( :)14ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضيــــــة الفرعية الثانية
النموذج

R

R2

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

0.754

0.569

0.561

0.654

يظهر من الجدول رقم (14د أن معامل االرتباث المتعدد بين المتغيرين المساااااااتقلين(التنويع المترابط ،والتنويع
نير المترابطد والمتغير التابع (العمليات الداخليةد ،فبلغ (%75.4د ،وبلغ معامل التحديد ) (R2) (56.9%وتلاااااااير تلك
النتائج نلى أن المتغيرين المستقلين فسرا (%56.9د في نسبة التباين في المتغير التابع.
يبين الجدول رقم (15د تحليل تباين االنحدار للفرضااية الفرعية الثانية ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفساايرية
الكلية لمتغيرات (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد.
جدول( :)15تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ANOVA
النموذج 1

Sum of Squares

d.f

Mean Square

F

Sig.

Regression

66.18

2

33.092

77.137

0.000

Residual

50.19

117

0.429

Total

116.37

119

يتضاااااااا من نتائج جدول رقم (15د رفض فرضاااااااية النفي(H01-2د التي تنص على انهُ ال يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د وستراتيجية التنويع بأبعادهما (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
العمليات الداخلية في مجموعة المناصااااير األردنية لإلساااامنت.ألن معنوية ) F (Sig.وقيمتها (0.000د وهي أصااااغر من
(0.05د ،لذلك يكون نمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة واألثر بين المتغيرين المسااتقلين والمتغير التابع ،كذلك يوضااا
الجدول رقم (16د نتيجة تحليل االنحدار للفرضية الفرعية الثانية.
جدول( :)16نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثانية
معامالت االنحدار

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constantد

0.939

0.262

Standardized
Coefficients

T

*Sig

Beta.
3.592

0.000

التنويع المترابط

0.274

0.108

0.267

2.543

0.012

التنويع نير المترابط

0.515

0.104

0.520

4.943

0.000

يبين ال جدول رقم (16د أن التنويع نير المترابط له تأثير أكبر ودال نحصااااااااائ يا في المتغير ال تابع (العمليات
الداخليةد ،ن بلغت قيمة ( ،(B) (0.515فيما بلغت قيمة (Tد له (4.943د ومساااااااتوأ الداللة له (0.000د وهي أقل من
(0.05د ،ويأتي بعده التنويع المترابط له تأثير أقل ودال نحصاااااااائيا في المتغير التابع (العمليات الداخليةد ،ن بلغت قيمة
) (B) (0.274فيما بلغت قيمة (Tد له (2.543د ،ومسااتوأ الداللة له (0.012د وهي أصااغر من (0.05د ،وعليه تكون
معااادلاة التنبؤ على اللاااااااكاال اآلتي :العمليااات الاداخليااة =  0.274 + 0.939التنويع المترابط  0.515 +التنويع نير
المترابط.
 : H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤتوى الداللة ( )α=0.05إلسؤؤؤؤؤتراتيجية التنويع بأبعادهما (التنويع
المترابط ،والتنويع غير المترابط) على النمو والتعلم في مجموعة المناصير األردنية لإلسمنت.
للتحقق من صاااااحة هذه الفرضاااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراساااااة أثر نساااااتراتيجية التنويع بأبعادها
(التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على بعد النمو والتعلم ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول( :)17ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضيــــــة الفرعية الثالثة
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R
0.648

النموذج
1

R2
0.419

Adjusted R Square
0.409

Std. Error of the Estimate
0.830

يظهر من الجدول رقم (17د أن معامل االرتباث المتعدد بين المتغيرين المساااااااتقلين (التنويع المترابط ،والتنويع
نير المترابطد والمتغير التابع (النمو والتعلمد ،فبلغ (%64.8د ،وبلغ معامل التحديد (R2د (%41.9د .وتلاااااااير تلك
النتائج نلى أن المتغيرين المستقلين فسرا (%41.9د في نسبة التباين في المتغير التابع.
يبين الجدول رقم (18د تحليل تباين االنحدار للفرضااية الفرعية الثالثة ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفساايرية
الكلية لمتغيرات (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد.
جدول( :)18تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ANOVA
Sum of Squares
58.29
80.71
139.00

النموذج 1
Regression
Residual
Total

Mean Square
29.148
0.690

d.f
2
117
119

Sig.
0.000

F
42.249

يتضاااااااا من نتائج جدول رقم (18د رفض فرضاااااااية النفي (H01-3د التي تنص على انهُ ال يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د وستراتيجية التنويع بأبعادهما (التنويع المترابط ،والتنويع نير المترابطد على
النمو والتعلم في مجموعة المناصاااااااير األردنية لإلسااااااامنت ،ألن معنوية )F (Sig.وقيمتها (0.000د وهي أصاااااااغر من
(0.05د ،لذلك يكون نمو ج األانحدار مالئم لقياد العالقة واألثر بين المتغيرات المسااتقلة والمتغير التابع ،كذلك يوضااا
الجدول رقم (19د نتيجة تحليل االنحدار للفرضية الفرعية الثالثة.
جدول( :)19نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثالثة
معامالت االنحدار
(Constantد
التنويع المترابط
التنويع نير المترابط

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0.332
0.958
0.137
0.439
0.132
0.311

Standardized
Coefficients
Beta.
0.392
0.287

T

*Sig

2.890
3.211
2.351

0.005
0.002
0.020

يبين الجدول رقم (19د أن التنويع المترابط له تأثير أكبر ودال نحصاااااااائيا في المتغير التابع (النمو والتعلمد ،ن
بلغت قيمة (B) (0.439د ،فيما بلغت قيمة (Tد له (3.211د ومستوأ الداللة له (0.002د وهي أقل من (0.05د ،ويأتي
بعده التنويع نير المترابط له تأثير أقل ودال نحصائيا في المتغير التابع (النمو والتعلمد ،ن بلغت قيمة (B) (0.311د فيما
بلغت قيمة (Tد له (2.351د ،ومساااااااتوأ الداللة له (0.020د وهي أقل من (0.05د ،وعليه تكون معادلة التنبؤ على
اللكل اآلتي:
النمو والتعلم =  0.439 + 0.958التنويع المترابط  0.311 +التنويع نير المترابط.
ملخص النتائج
توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية:
▪ اظهرت نتائج الدراساااة أن أنلب األوسااااث الحساااابية لفقرات االساااتبانة التي ت،ص المتغيرين المساااتقلين(التنويع
المترابط ،والتنويع نير المترابطد والمتغيرات التابعة (بعد العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد كانت
درجة التقدير عالية.
▪ أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير
المترابطد في األداا التنظيمي بأبعاده (بعد العمالا ،والعمليات الداخلية ،والنمو والتعلمد لدأ مجموعة المناصير
األردنية لإلسمنت.
▪ أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة احصاااااااائية وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير
المترابطد في بعد العمالا لدأ مجموعة المناصاااااااير األردنية .وهذا يؤكد أن على اللاااااااركة القيام بالرقابة على
جودة المنتجااات وال،اادمااات المقاادمااة للعمالا ،وتتفق هااذه الاادراساااااااااة مع دراساااااااااة (المحاااميااد ،طويقااات،
حدادين2015،د.
▪ أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة احصاااااااائية وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير
المترابطد في العمليات الداخلية لدأ مجموعة المناصااير األردنية لإلساامنت ،ن تقدم اللااركة أعلى درجة ممكنة
من الجودة في المنتجات وال،دمات وبأقل تكلفة .واتفقت نتيجة الدراساااااااة الحالية مع دراساااااااة (درنام ،الفرا،
2018د..
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▪ أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة احصاااااااائية وساااااااتراتيجية التنويع بأبعادها (التنويع المترابط ،والتنويع نير
المترابطد في النمو والتعلم لدأ مجموعة المناصاااااااير األردنية لإلسااااااامنت ،وهذا يؤكد على اهتمام اللاااااااركة
بالموظفين ،حإ يث تقوم اللااااااركة بتقديم المكافاَت والحوافز للموظفين المميزين مما يؤدل نلى تحسااااااين الروح
المعنوية لدأ الموظفين وتحسين اونتاجية .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (درنام ،الفرا2018 ،د.
التوصيات
في ضوا النتائج السابقة ،فإن الباحثين يوصيان بالتالي:
▪ ضرورة نجراا المزيد من البرامج التدريبية الكافية والمالئمة للموظفين لتطوير قدراتهم من أجل تقديم أفضل ما
لديهم.
▪ ضرورة دخول اللركة في أسواق جديدة من أجل التحسين والتطوير المستمر.
▪ استمرار اللركة في تقديم أفضل منتجاتها مما يحسن سمعتها في األسواق وزيادة ميزتها التنافسية.
▪ ضرورة توفير اللركة اومكانيات الالزمة لموظفيها ونجاز العمل بالكفااة والفاعلية.
▪ نجراا الدراسات والبحوث المستمرة للتعر نلى حاجات العمالاورنباتهم المتجددة ولكسب عمالا جدد.
المصادر والمراجع
أوالً :المصادر والمراجع العربية
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التصنيع الهجين وأثره في استدامة التميز من خالل تكنولوجيا التصنيع دراسة تطبيقية في الشركة
العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل
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الملخص

هدفت هذه الدراسااة نلى معرفة التصاانيع الهجين وأثره في اسااتدامة التميز من خالل تكنولوجيا التصاانيع دراسااة
تطبيقية في اللااركة العامة لصااناعة الساايارات والمعدات في العراق فرع بابل ،فاتبع الباحثان المنهج الوصاافي التحليلي،
وتكون مجتمع الدراساااااة من األفراد العاملين في اللاااااركة العامة لصاااااناعة السااااايارات والمعدات فرع بابل البالغ عددهم
(1200د عامال ،تم اختيار عينة علوائية بلغ عددها (291د عامال وزعت االستبانة عليهم جميعا .وبلغ عدد االستبانات
المسااااترجعة (290د منها (287د اسااااتبانة صااااالحة للتحليل وبمعدل اسااااتجابة (%98.6د من مجموع االسااااتبانات التي
وزعها الباحثان ،وتم تحليلها باسااااتعمال البرنامج اوحصااااائي المتقدم ( (AMOS V.24فضااااال عن البرنامج اوحصااااائي
).(SPSS.V24
توصاالت الدراسااة نلى مجموعة من النتائج؛ لعل أبرزها وجود أثر مباشاار ل داللة نحصااائية للتصاانيع الهجين
بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،وم ستوأ ال،دمةد في ا ستدامة التميز ،ووجود أثر مبا شر ل داللة
نحصاااااااائية للتصااااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااااتوأ ال،دمةد في تكنولوجيا
التصنيع ،ووجود أثر مباشر و داللة نحصائية لتكنولوجيا التصنيع في استدامة التميز ،ووجود أثر نير مباشر ل داللة
نحصائية للتصنيع الهجين في استدامة التميز من خالل الدور الوسيط لتكنولوجيا التصنيع.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ لعل أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم التصنيع الهجين من أجل معالجة
حاالت التلكؤ لديها ،ووضااع الحلول المناساابة للملاااكل والمعوقات التي تقل دون حيلولة تطورها ،األمر الذل يؤدل نلى
زيادة ربحية اللركة ،وزيادة الحصة السوقية لها .وكذلك يوصي الباحثان بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية على
مستوأ اآلالت والمعدات مما يساعد في تحسين جودة منتجاتها وتقليل التالل والمعيب وتقليل تكاليل منتجاتها ،ويوصي
الباحثان بتطبيق نقطة الفصااال )Decoupling pointد أل تأخير اونتاج حتى اساااتالم الطلبات ،التي تسااااعد على تقليل
الم،زون نلى أدنى حد ممكن؛ مما يسهم في تقليل تكلفة وتقادم المنتج.
الكلمات المفتاحية :التصنيع الهجين ،استدامة التميز ،تكنولوجيا التصنيع ،اللركة العامة لصناعية السيارات والمعدات،
العراق.
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Leagile Manufacturing and its Impact on The Sustainability of Excellence
Through Manufacturing Technology Field Study in The State Company For
the Automotive and Equipment's Industry in Iraq Babylon Branch
Mohammed K. Al-Tamimi
Amman Arab University

Prof. Ghassan Issa Al Omari
Amman Arab University

Abstract
This study aimed to recognizing the Leagile manufacturing and its impact on the
sustainability of excellence through manufacturing technology Field study in The State
Company For the Automotive and Equipment's Industry in Iraq Babylon Branch, the
researchers followed the descriptive analytical approach, and the study population of
individuals working State Company For the Automotive and Equipment's Industry in Iraq
Babylon Branch The number of them is 1,200 workers. A random sample of 291 workers was
chosen. The questionnaire was distributed to all of them.. The number of questionnaires
returned was 290, of which 287 were valid for the statistical analysis and the response rate
was 98.6%,of the total questionnaires distributed by the researcher and analyzed using the
advanced statistical program (Amos V.20) as well as the statistical program (SPSS V.20.).
The study reached a set of results, the most important of them A presence of
statistically significant direct impact of Leagile manufacturing in its dimensions (cost, quality,
flexibility, Lead time, and service level) on Sustainability of excellence, and the presence of
A statistically significant direct effect of Leagile manufacturing in its dimensions (cost,
quality, flexibility, Lead time, and service level) on manufacturing technology, The presence
of a statistically significant direct impact of manufacturing technology on Sustainability of
excellence, and the presence of a statistically significant indirect effect of Leagile
manufacturing on the Sustainability of excellence through the intermediate role of
manufacturing technology
The study also recommended a set of recommendations, most notably the need to
strengthen the concept of Leagile manufacturing in order to address their cases of lagging,
and to develop appropriate solutions to the problems and constraints that prevent their
development, which leads to increase the profitability of the company and increase market
share. The researchers recommends the need to keep pace with technological
developments at the level of machinery and equipment, which helps to improve the quality
of its products and reduce the damage and defective and reduce the costs of its products, ,
the researchers recommends the application of the point of decoupling point To minimize
inventory, which contributes to reduce the cost and obsolescence of the product
Keywords: Leagile Manufacturing, Sustainability of Excellence, Manufacturing Technology,
State Company for Automotive and Equipment Industry, Iraq.
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مقدمة
تواجه بيدة األعمال بلااكل عام واللااركة العامة لصااناعة الساايارات في العراق فرع بابل بلااكل خاص تغييرات
كثيرة في العقود األخيرة في تقانة العمليات والتنوع في رنبات وحاجات الزبائن وتكنولوجيا المسااااااات،دمة في عمليات
التصنيع .مما دعا نلى بحث اللركات عن نستراتيجيات وأنظمة للتصنيع حديثة تعمل على نرضاا الزبائن بسرعة ودقة
وكذلك لضمان استدامة التميز.
وبساااابب هذه التغييرات لجأت العديد من اللااااركات نلى طرق جديدة للتصاااانيع .وقد سااااميت هذه الظاهرة باساااام
"نسااااتراتيجيات تصاااانيع الموجة الجديدة" .أثناا تطوير هذه اوسااااتراتيجيات الم،تلفة تم الحصااااول على أنواع كثيرة لهذه
اوستراتيجيات من قبل اللركات التي بدأت في تطوير هذه اوستراتيجيات وبدأت في تنفيذها .بعض هذه اوستراتيجيات
كانت التصاانيع الهجين الذل هو مزيج بين التصاانيع الرشاايق والفعال (ALSamman:2014د؛ ن يمكن لللااركات تحقيق
عدة مزايا من خالل تطبيق التصااااانيع الهجين منها :المرونة وتقليل التكاليل ،فالمرونة من خالل تقديم عدة منتجات؛ مما
يساعد في تحقيق ميزة تنافسية على باقي اللركات (المعمورل وال،الدل2017 :د
تعد تكنولوجيا التصاانيع من الجوانب الضاارورية لما لها من أهمية كبيرة ومن جهة أخرأ فإن تطور السااوق في
القرن الحادل والعلرين؛ لي صبا أحد األ سواق الوطنية المدمجة واأل سواق اال ستهالكية المجزأة وتكنولوجيات المنتجات
سااااااريعة التغيير .هذه التغييرات تدفع اللااااااركات نلى التنافس في عدة مجاالت م،تلفة :التصااااااميم والتصاااااانيع والتوزيع
واالتصاااالت والمبيعات ونيرها .وبالنظر لما شااهدته الساانوات القليلة الماضااية من تغييرات ال مثيل لها في جميع أنحاا
العالم .ن تتطلب التغيرات الساااريعة في األساااواق تقصااايرا كبيرا في دورات حياة المنتجات وتقديم منتجات عالية الجودة
وبأسااعار تنافسااية .فالعمالا يفضاالون اآلن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات .دفعت هذه الظاهرة شااركات التصاانيع
للبحث عن التلغيل والتصنيع اآللي المحوسب في م،تلل العمليات .وبالتالي يتم استبدال اونتاج الض،م بإنتاج من،فض
الحجم وعالي التنوع .وبالتالي أدركت شركات التصنيع أهمية المرونة في نظام التصنيع لمواجهة التحديات التي يطرحها
السوق (Gunawardana: 2006د
تعد اسااتدامة التميز من الجوانب الرئيسااة التي تسااعى أل منظمة لتحقيقها .فالهد األكبر ألية منظمة البقاا ومن
ثم النمو في السااااوق .من خالل السااااعي نلى اسااااتدامة المزايا التنافسااااية (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،وال،دمة ،واوبداع،
والتساااااااليم ،والبيدةد ،ويتم لك من خالل نمكانية اسااااااات،دام مواردها وقدراتها على ننجاز األعمال وفق المعايير المحددة
بصااورة أفضاال من المنافسااين ويلبي توقعات جميع المعنيين في اللااركة ويتجاوزها ،وبالتالي تتمكن من اسااتدامة عملها
وبقائه (اللمرل وآخرون2017 :د
من هنا جاات الدراساااااة الحالية للتعر نلى دور التصااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت
االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على استدامة التميز بأبعادها (نضافة قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام ،والقيادة
من خالل ورؤية ونلهام ونزاهة ،اودارة بمرونة ،وساارعة التكيل مع التغييرد من خالل تكنولوجيا التصاانيع في اللااركة
العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
مشكلة الدراسة وعناصرها
تلهد األعمال بلكل عام وفي السنوات القليلة الماضية تحوالت سريعة بسبب التغييرات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والفكرية والثقافية والتكنولوجية .مما دفع الباحثان للبحث عن جوانب مهمة في شاااركات صاااناعة السااايارات
في العراق .ن تعاني العديد من اللركات من اعتمادها على أنظمة ت صنيع قديمة ،وكذلك جهلها لمعرفة التطور الحاصل
والمتسارع في تكنولوجيا المست،دمة في عملية التصنيع مما يؤدل نلى عدم قدرتها على استدامة تميزها ،وهذا ما أوصت
به دراسااااااة كل من ( ،ALSamman: 2014واللاااااامرل وآخرين ،2017 :والمعمورل وال،الدل ،2017 :والسااااااعدل
والجنابي2018 :د بالمزيد في دراسااااة كل من التصاااانيع الهجين ،واسااااتدامة التميز وتكنولوجيا التصاااانيع من جانب ومن
جانب آخر فإن ندرة الدراسااات السااابقة التي اهتمت بمتغيرات الدراسااة على حد علم الباحثين؛ مما يدل على وجود فجوة
معرفية يجب معالجتها تتمثل في تجسيد الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
ويمكن بلورة ملااكلة الدراسااة في اللااركة العامة لصااناعة الساايارات والمعدات في العراق فرع بابل بأنها تعاني
من الصااعوبة في اسااتدامه تميزها بساابب عدم وجود نظام ننتاجي واضااا تسااتطيع من خالله تحديد الكميات المنتجة ،بل
ننها تعتمد على نظام ننتاج هو بيع كل ما ت ستطيع ننتاجه،وب سبب التطور الحا صل أ صبا هذا النظام قديم؛ مما يؤدل نلى
بقاا كميات كبيرة في الم،ازن ،وارتفاع تكاليفها ،وتقادم هذه المنتجات باوضااااااااافة نلى لك عدم االهتمام بتكنولوجيا
التصاااااانيع بساااااابب التطور المتسااااااارع في اآلالت والمعدات والبرمجيات المتطورة؛ مما يؤدل نلى ارتفاع الفترة الزمنية
لدورة حياة المنتجات ،وان،فاض الجودة ،وبالتالي عدم ا ستدامة تميزها ،وبناا على ما تقدم تتل،ص م لكلة الدرا سة على
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نن اللركة المبحوثة تعاني من صعوبة المحافظة على استدامة تميزها لذلك تم اقتراح التصنيع الهجين للمساعدة
في حل هذه الملاااكلة ،وكذلك التكنولوجيا التصااانيع .ومن هذا المنطلق فإن الغرض من الدراساااة هو تحديد أثر التصااانيع
الهجين في اساتدامة التميز من خالل تكنولوجيا التصانيع دراساة تطبيقية في اللاركة العامة لصاناعة السايارات والمعدات
في العراق فرع بابل
ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اوجابة عن األسدلة اآلتية:
السؤؤؤال الرئيس األول :ما أثر التصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ ال،دمةد
على اسااااتدامة التميز بأبعادها (نضااااافة قيمة لصااااالا المتعاملين ،وبناا مسااااتقبل مسااااتدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام
ونزاهة،واودارة بمرونة وسااارعة التكيل مع التغييرد في اللاااركة العامة لصاااناعة السااايارات والمعدات في العراق فرع
بابل؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية االتية
السااؤال الفرعي األول :ما أثر التصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ
ال،دمةد على نضافة قيمة لصالا المتعاملين في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل؟
السااؤال الفرعي الثاني :ما أثر التصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ
ال،دمةد على بناا مستقبل مستدام في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل؟
السااؤال الفرعي الثالث :ما أثر التصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ
ال،دمةد على القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل؟
السااؤال الفرعي الرابع :ما أثر التصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ
ال،دمةد على اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع
بابل؟
السؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس الثاني :ما أثر التصاااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااااااتوأ ال،دمةد على
تكنولوجيا التصنيع في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل؟
السؤؤؤؤال الرئيس الثالث :ما أثر تكنولوجيا التصااانيع على اساااتدامة التميز بأبعادها (نضاااافة قيمة لصاااالا المتعاملين ،وبناا مساااتقبل
مستدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغييرد في اللركة العامة لصناعة السيارات
والمعدات في العراق فرع بابل؟
السؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس الرابع :ما أثر التصاااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااااااتوأ ال،دمةد على
اساااتدامة التميز بأبعادها (نضاااافة قيمة لصاااالا المتعاملين ،وبناا مساااتقبل مساااتدام ،والقيادة من خالل رؤيا ونلهام ونزاهة ،واودارة
بمرونة وساارعة التكيل مع التغييرد من خالل تكنولوجيا التصاانيع كمتغير وساايط في اللااركة العامة لصااناعة الساايارات والمعدات
في العراق فرع بابل؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة نلى ما يلي- :
 .1قياد مستوأ التصنيع الهجين في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
 .2تحديد مستوأ استدامة التميز في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
 .3قياد مستوأ تكنولوجيا التصنيع في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
 .4بيان أثر التصنيع الهجين في استدامة التميز وتكنولوجيا التصنيع اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق
فرع بابل.
 .5معرفة أثر تكنولوجيا التصنيع في استدامة التميز في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
 .6معرفة الدور الوسيط تكنولوجيا التصنيع في العالقة بين التصنيع الهجين واستدامة التميز.
 .7تأطير معرفي للمتغيرات الرئيسة (التصنيع الهجين واستدامة التميز وتكنولوجيا التصنيعد من خالل االطالع على األدبيات
وما توصل ليه الكتاب والباحثون في هذه الموضوعات.
أهمية الدراسة
قام الباحثان بتقسيم أهمية الدراسة نلى:
األهمية النظرية :تتمثل األهمية النظرية في تقديم نطار نظرل لمتغيرات الدراساااة (التصااانيع الهجين واساااتدامة التميز وتكنولوجيا
التصنيعد؛ ن تعد من الدراسات القليلة التي تجمع متغيرات الدراسة في أنمو ج فرضي واحد على حد علم الباحثان؛ مما يساعد في
اثراا المكتبة العربية بدراسة حديثة ،ن يأمل الباحثان في استفادة الباحثين مستقبال من الدراسة الحالية
األهمية التطبيقية :من المؤمل أن تساااعد المديرين ومت،ذل القرار في اللااركة العامة لصااناعة الساايارات والمعدات فرع بابل في
اساات،دام نتائج دراسااة (التصاانيع الهجين وأثره في تحقيق اسااتدامة التميز من خالل تكنولوجيا التصاانيعد في معرفة وتلاا،يص نقاث
القوة واسااااتغاللها ونقاث الضااااعل ومعالجتها ،وكذلك تكون نتائج هذه الدراسااااة نقاث انطالق للباحثين في دراسااااات جديدة في هذا
المجال.
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فرضيات الدراسة
الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤة االولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة،
والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على استدامة التميز بأبعادها (نضافة قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام،
والقيادة من خالل رؤيا ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وساااااارعة التكيل مع التغييرد في اللااااااركة العامة لصااااااناعة الساااااايارات
والمعدات في العراق فرع بابل

ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرعية االتية
الفرضؤؤؤؤية الفرعية االولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،وم ستوأ ال،دمةد على ن ضافة قيمة ل صالا المتعاملين في ال لركة العامة ل صناعة ال سيارات
والمعدات في العراق فرع بابل
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،وم ستوأ ال،دمةد على بناا م ستقبل م ستدام في ال لركة العامة ل صناعة ال سيارات والمعدات
في العراق فرع بابل
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااتوأ ال،دمةد على القيادة من خالل رؤيا ونلهام ونزاهة في اللاااااركة العامة لصاااااناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل
الفرضؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير في اللركة العامة لصناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل
الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة،
والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على تكنولوجيا التصنيع في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق
فرع بابل
الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (a ≤ 0.05د لتكنولوجيا التصااانيع على اساااتدامة التميز
بأبعادها (نضااافة قيمة لصااالا المتعاملين ،وبناا مسااتقبل مسااتدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وساارعة
التكيل مع التغييرد في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل
الفرضؤؤية الرئيسؤؤية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة،
والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على استدامة التميز بأبعادها (نضافة قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام،
والقيادة من خالل رؤيا ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسااااارعة التكيل مع التغييرد من خالل تكنولوجيا التصااااانيع في اللاااااركة
العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل

رابعاً :أنموذج الدراسة

شكل رقم ( )1انموذج الدراسة

المتغير

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
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التصنيع
الهجين
استدامة التميز
تكنولوجيا
التصنيع

(السمان2012:د )(Ramana:2013) ALSamman:2014د
(المعمورل ،ال،الدل2017 :د )Raj et al:2018د
)((The EFQM Excellence Model:2013كتيب الملك عبد اهلل للتميز2014،د (جمر،محمد2015:د (Ghasemi,
Nadiri:2016د( )( Shrouty,Tiari:2017اللمرل،صالا2017:د
)( (Small:2007) (Sarfaraz, Jenab:2015البكرل والقرنولي 2016د
(السعدل والجنابي 2018د

جدول رقم( )1المراجع والدراسات المساندة ألنموذج الدراسة

اإلطار النظري
مفهوم التصنيع الهجين
ظهر مصاااااااطلا  Leagileألول مرة في عااام (1999د من قباال ) (Naylor,Naim,Berryمن خالل طرح
مجموعة أفكار حول التصاانيع الهجين ،ولكن تم تأكيد وتطبيق افكار التصاانيع الهجين ألول مرة في عام (2000د بعد ما
قام به كل من ) (Naylor,Mason,Tewillفي ملاااااااروع ن عادة هندرة مجرأ التدفقات في نظام اونتاج اولكتروني،
(البغدادل واخرون15 :2008،د .وقد أشار ) (Naylor et al. , 1999نلى مفهوم التصنيع الهجين بأنه عبارة عن مزيج
من التصاااانيع الرشاااايق والتصاااانيع الفعال ضاااامن اوسااااتراتيجية الكلية للتصاااانيع من خالل تحديد موقع نقطة عدم التالقي
لتناساااااااب بلاااااااكل أفضااااااال الحاجة نلى االساااااااتجابة لمتطلبات الطلب المتقلبة في الوقت الحالي .ووفقا ( Al Samman
,.2014:1094د هي فلساافة األنسااب في عملية التصاانيع الذل يمزج بين التصاانيع الرشاايق والتصاانيع الفعال ،ويتم الجمع
بينهما من خالل ثالث طرق ،وهي :منحني باريتو لتحديد الطلب ،وتحديد نقطة الفصل(عدم التالقيد ،وفصل الطلب نلى
طلب اساسي والزيادة في الطلب.
ورأأ كل من ) Raj&Jayakrishna,.2018:180تفرض أنه التصاااانيع الهجين هو مزيج من نما ج التصاااانيع
الرشاايق والتصاانيع الفعال ضاامن نسااتراتيجية التصاانيع الكلية لللااركة من خالل تحديد موقع نقطة الفصاال بحيث تتناسااب
بلااااااكل أفضاااااال مع الحاجة نلى االسااااااتجابة لمتطلبات الطلب المتقلبة مع توفير جدولة مسااااااتوأ أعلى من السااااااوق .أما
(Nguyen ,My Dao.2019د فهو مزيج من النهج الرشااايق والفعال مجتمعة عند نقطة الفصااال لإلدارة المثلى ل،طوث
التصنيع .واتساقا مع ما تقدم يعر الباحثان التصنيع الهجين بأنه فلسفة ننتاج تمزج بين مزايا التصنيع الرشيق والتصنيع
الفعال .ويتم الجمع بينهما من خالل تحديد نقطة الفصل (عدم التالقيد ؛ ن تطبق مبادئ التصنيع الرشيق أوال ثم التصنيع
الفعال.
استدامة التميز
عرفت (اللمرل وأخرون35 :2017،د هي الوسيلة التي تعمل على تحقيقها المنظمات من أجل المحافظة على
مكانها في السااااوق ،واحتفاظها بالعمالا من خالل العمل على توفير جميع احتياجاتهم ورعايتهم بأساااالوب مبتكر ومميز.
وأكد ) (Al Hila et al, 2017:44تلك األنلاااااطة التي تجعل المؤساااااساااااة متميزة في األداا من خالل توظيل القدرات
المتاحة والموارد بفعالية ومميزة لجعلها متفوقة وفريدة من نوعها عن بقية المنافساااااااين ،والتأمل في كيفية التعامل مع
العمالا ،وكيفية أداا أنلطتهم وعملياتهم ،ونعداد سياساتها ونستراتيجياتها اودارية والتنظيمية.
أما (اللااااروقي60 :2018،د فقد بين أن اسااااتدامة التميز هي جهود تنظيمية تهد نلى تحقيق المزايا التنافسااااية
المساااتدامة للمنظمات في عصااار التطور الساااريع وبوجود المنظمات الذكية الجودة اللااااملة والعاملين المبدعين ،ويعر
الباحثان اسااتدامة التميز هي الغاية التي تريد تحقيقها المنظمات في العصاار الذل يلااهد تطورات سااريعة من خالل العمل
على تقديم منتجات وخدمات تلبي حاجات الزبائن ورنباتهم بأسلوب مميز ومبتكر
تكنولوجيا التصنيع
نن االهتمام بموضااوع تكنولوجيا التصاانيع ليس حديث العهد فقد تبناها العديد من الباحثين في السااابق ،فقد أشااار
نليها (Martinich,1997د بأنها تتكون من األجهزة والمعدات واآلالت واألفراد واوجرااات التي تسااااااتعملها اللااااااركة
لتصااااااانيع المنتجات .ويتفق كل من )Meredith and Shafer:1999د مجموعة من األسااااااااليب واألدوات واألجهزة
والمعدات التي تسااااات،دم ونتاج المنتجات،أو تقديم ال،دمات وتلااااامل جميع ما يتعلق بتكنولوجيا تلاااااغيل التي توظل في
مناولة المواد والتصنيع بمساعدة الحاسوب
وفي هذا الساااااياق عر (القرنولي ،البكرل2016:د تكنولوجيا التصااااانيع أنها مجموعة من األدوات واألجهزة
والمعدات والطرق التي تساااات،دم ونتاج الساااالع وتقديم ال،دمات الجيدة ،ويرأ الباحثان أن تكنولوجيا التصاااانيع هي كافة
األجهزة والمعدات واآلالت التي تسااااااات،دم في م،تلل مراحل عملية تصااااااانيع المنتجات ،والتي ن ا تم تنفيذها ومراقبتها
وتقييمها باللكل الصحيا ستؤدل نلى تحسين كفااة وفاعلية اللركة في تصنيع منتج او تقديم خدمة.
الدراسات السابقة
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أجرل (ALSamman,2014د دراسااااااة هدفت نلى مساااااااعدة مت،ذل قرار التصاااااانيع في معرفة أل من نما ج
التصنيع (الرشيق ،الفعال ،الهجيند هو أكثر فاعلية كإستراتيجية تصنيع ومقارنتهم من خالل (الكلفة ،والجودة ،ومستوأ
ال،دمة ،ووقت االنتظار ،واونتاجيةد ،فاتبعت المنهج التحليلي خالل نمو ج ات،ا القرارات  .AHPوأجريت الدراساااااااة
على معمل خياطة المالبس في الموصااال(العراقد ،وبينت الدراساااة أن نساااتراتيجية ( leagileالهجيند الجزا األول من
السلسلة تكون فعالة من حيث التكلفة والجزا األخير منها لتحقيق مستويات خدمة عالية في سوق متقلبة.
وهدفت دراسااااة (Sarfaraz et al ,2015د نلى اساااات،دام المعلومات الواردة من تكنولوجيا التصاااانيع المتقدمة
وعملية التحليل الهرمية (AHPد (الهد المالي ،والهد اوستراتيجي ،والهد التكتيكيد ،ونلر الجودة (QFDد لتوفير
نطار عمل لتطبيق تكنولوجيا التصااااااانيع .فاتبعت الدراسااااااااة المنهج التحليلي ،وأجريت على عينة في شاااااااركة KKG
 Industriesالمت،صااصااة في صااناعة األجزاا الداخلية للطائرات لعدد من شااركات الطيران األمريكية .وتوصاالت نلى
مجموعة من النتائج ،أهمها :تكنولوجيا التصنيع تساعد على مواكبة المنافسة ،وخفض دورة حياة المنتج ،وتقليل الكلفة.
وأجرأ (Ghasemi, et al,2016د دراسااااااة هدفت نلى تقييم أداا شااااااركات البتروكيماويات اويرانية لتحقيق
التميز المستدام ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت مجتمع الدراسة شركات البتروكيمياويات اويرانية،فتم
نعداد اساااتبانة كمية التي تم توزيعها على  21شاااركة ملااااركة ،وتوصااالت الدراساااة نلى مجموعة من النتائج :أن ندارة
العمليات والقيادة من خالل رؤيا ونلهام ونزاهة والمسااااالة البيدية االجتماعية ونتائج تسااا،ير اوبداع واالبتكار الموظفين
لها أهمية نسبية في تقييم أداا.
وأجرأ القرنولي والبكرل (2016د دراساااااااة هدفت نلى معرفة هل أن تكنولوجيا التصااااااانيع تؤدل نلى ننتاج
منتجات مالئمة لالست،دام .واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحثان بتحليل القوائم المالية واونتاج الفعلي
للفترة من (2013-2002د وتحليلها بواساااطة برنامج التحليل اوحصاااائي  ،SPSSوتوصااالت الدراساااة نلى أن اسااات،دام
تكنولوجيا التصنيع يؤدل نلى تقليل تكاليل العنصر البلرل في المنظمات.
وأجرأ المعمورل وال،الدل (2017د دراسااة هدفت نلى دراسااة نمكانية تطبيق التصاانيع الهجين الذل تم قياسااه
من خالل (الكلفة ،والجودة ،ومستوأ ال،دمةد على واقع الصناعات العراقية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية ،واتبعت
المنهج التحليلي لقوائم اللاااااااركة ،وأظهرت النتائج اتباع اللاااااااركة على نظام األوامر اونتاجية الذل يعتبر من األنظمة
اونتاجية التقليدية ،وأظهرت النتائج أن للتصنيع الهجين القدرة على تحقيق الميزة التنافسية لللركة
وقامت اللاااامرل وصااااالا (2017د بإجراا دراسااااة هدفت نلى معرفة أثر ممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية
اوسااتراتيجية في اسااتدامة التميز (نضااافة قيمة لصااالا المتعاملين ،وبناا مسااتقبل مسااتدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام
ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير ،وتنمية القدرة المؤسسية ،وتس،ير اوبداع واالبتكار ،والنجاح من
خالل مواهب وقدرات موظفي المؤسااسااة ،واسااتدامة النتائج الباهرةد بوجود المعمارية التنظيمية متغيرا وساايطا ،واعتمد
الباحثان على المنهج الوصااافي التحليلي ،وكان مجتمع الدراساااة شاااركات القطاع الصاااناعي الفائزة بجائزة الملك عبد اهلل
الثاني للتميز والبالغ عددها (12د شااااااركة ،وكان عدد األفراد العاملين في هذه اللااااااركات(2845د فردا ،سااااااحبت عينة
علااااوائية مكونة من (338د فردا من العاملين في اللااااركات من م،تلل المسااااتويات اودارية العليا والوسااااطى والدنيا،
وأظهرت النتائج وجود أثر مباشر و داللة نحصائية لممارسات ندارة الموارد البلرية اوستراتيجية بأبعادها في استدامة
التميز.
وأجرأ الجنابي والسااعدل (2018د دراسااة هدفت نلى معرفة العالقة بين تنقيب البيانات وتكنولوجيا التصاانيع،
فاتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في اللركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
في العراق ،فتم تصميم (50د استبانة ،وتوزيعها على أفراد العاملين في محل الدراسة ،وتوصلت الدراسة نلى مجموعة
من النتائج؛ أبرزها وجود عالقة ارتباث قوية بين تنقيب البيانات وتكنولوجيا التصنيع.
وقام (Raj &Jayakrishna,2018د بإجراا دراسااااة هدفت نلى معرفة أفضاااال نسااااتراتيجية للتصاااانيع من بين
(تصااااانيع الرشااااايق ،والتصااااانيع الفعال ،والهجيند من خالل اقتراح مجموعة من مقاييس األداا للمقارنة ،وهي( :الكلفة،
وقت االنتظار ،والجودة ،ومستوأ ال،دمةد ،وتألل مجتمع الدراسة من شركات تصنيع المنسوجات في الهند ،واست،دم
أسلوب التحليل قوائم المالية وتحليلها بواسطة أداة  ANBالتي تست،دم للقياد النسبي لصنع القرارات في البيدات المعقدة.
وتوصلت الدراسة أن التصنيع الهجين هو األفضل من خالل تحديد نقطة الفصل بين التصنيع الرشيق والفعال ،وتوصلت
النتائج أيضا ان مستوأ ال،دمة هي أهم عنصر في التصنيع الهجين ،وتليها وقت االنتظار والجودة والتكلفة.
منهجية الدراسة
است،دام الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج المناسب لوصل الظاهرة ،وتحليلها في معرفة التصنيع الهجين،
وتأثيره في استدامة التميز من خالل تكنولوجيا التصنيع دراسة تطبيقية في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق
فرع بابل ،الذل يتناسب مع طبيعة الدراسة ،و لك لوصل وتحليل وتفسير نتائج استجابات عينة الدراسة.
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مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراساااااة من اللاااااركة العامة لصاااااناعة السااااايارات والمعدات في العراق فرع بابل التي تحتول على عدة
مصانع منها (مصنع السيارات والعجالت ،ومصنع األبدان والمعدات الثقيلة ،ومصنع الصناعات الميكانيكية ،ومصنع البطارياتد.

تتمثل وحدة المعاينة باألفراد العاملين في جميع المساااااااتويات اودارية العليا والوساااااااطى والدنيا والبالغ عددهم
(1200د عامال ،وتم أ خذ عينة علاااااااوائية بلغ عددها (291د عامال ،و لك اساااااااتنادا نلى جدول (11.2د ص (294د
)Sekaran: 2010د .تم اسااااترداد (290د اسااااتبانة ،وبلغت االسااااتبانات نير الصااااالحة للتحليل (3د وتم تحليل (287د
استبانة وبنسبة (98.6د.
االختبارات الخاصة بأداة الدراسة
بعد التطرق نلى مجموعة من الدراسات السابقة قام الباحثان بتطوير استبانة نطت جميع أبعاد ومحاور الدراسة
بمتغيراتها المستقلة والتابعة ،األمر الذل أدأ نلى توليد الحاجة نلى استعمال مجموعة من المقاييس الواردة في الدراسات
السابقة من أجل التأكد من مصداقية وموثوقية أداة القياد ،وعليه فقد تم استعمال مقياد ليكرت ال،ماسي الذل يعبر عن
(موافق بلااااااادة  5درجات ،وموافق  4درجات ،ومحايد  3درجات ،ونير موافق درجتان ،ونير موافق بلااااااادة درجة
واحدةد.
الصدق الظاهري
تبين هذه الفقرة الطريقة التي يمكن من خاللها أن تظهر االستبانة بالصورة الفضلى من أجل توزيعها على أفراد
العينااة المبحوثااة ،األمر الااذل جعاال الباااحثااان يقوم بعرض االساااااااتبااانااة بصااااااايغتهااا األوليااة على مجموعااة من ال،براا
المت،صاااصاااين من اسااااتذة الجامعات االردنية والعراقية من ول ال،برة واالختصااااص في المجال األكاديمي ،فتم األخذ
بالمقترحات والتوصااااااايات الواردة منهم حول عباراتها ،وأجرأ التعديل وفقا آلرائهم في هذا المجال ،و لك من أجل
الوقو على مجموعة من المرتكزات األساد الي تالام البيدة العراقية كون العينة المبحوثة كانت ضمن هذه البيدة.
الثبات
يلاااااير الثبات نلى اتسااااااق مقياد الدراساااااة وثبات النتائج الممكن الحصاااااول عليها من المقياد عبر مدد زمنية
م،تلفة (Bartholomew, 1996: 24د .والثبات البنائي ألداة القياد يتم التحقق منه من خالل اساااااااتعمال اختبار ألفا
كرونباخ ،الذل يتيعن أن تكون قيمته أعلى من (0.70د ،وقد تم حساااب معامل الثبات لألداة باسااتعمال معامل ارتباث ألفا
كرونباخ الموضا في الجدول (2د:
الجدول ( )2معامالت ألفا كرونباخ ألداة قياس الدراسة
المتغير
التصنيع الهجين

كرونباخ للمتغير ككل
0.963

تكنولوجيا التصنيع
استدامة التميز

0.967
0.961

البعد
الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة
احادل البعد
نضافة قيمة لصالا المتعاملين
بناا مستقبل مستدام
القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة

كرونباخ لكل بعد
0.970
0.965
0.968
0.964
0.965
0.967
0.963
0.963
0.964

اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير

0.964

تحليل اإلحصاء الوصفي
ان الغاية من هذا التحليل تكمن في اساااات،راج مجموعة من التكرارات ونساااابها المدوية ،واألوساااااث الحسااااابية،
واالنحرافات المعيارية ،ومعامل االختال  ،ومساااااااتوأ واتجاه اوجابة ،واألهمية النسااااااابية ،وترتيب األهمية لمتغيرات
الدراسة.
متغير التصنيع الهجين
تلااااير هذه الفقرة نلى اساااات،راج األوساااااث الحسااااابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات ومعامالت االختال
ومستوأ واتجاه اوجابة ،واألهمية النسبية ال،اصة بالمتغير المستقل المتمثل التصنيع الهجين.
يست،لص من نتائج الجداول (3د الذل يلير نلى ارتفاع تقدير المتغيرات جميعها باستثناا مستوأ ال،دمة ،وأن
بُعد الجودة جاا بالمرتبة األولى بوساااااط حساااااابي قدره (3.76د وانحرا معيارل بلغ (0.748د ومعامل اختال قدره
(%20د وبأهمية نساابية بلغت (%75د ،في حين كانت المرتبة األخيرة من نصاايب بُعد مسااتوأ ال،دمة بوسااط حسااابي
قدره (3.60د وانحرا معيارل بلغ (0.733د ومعامل اختال قدره (%20د وبأهمية نسبية بلغت (%72د.
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الجدول ( )3مستوى متغير التصنيع الهجين
البُعد
الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة
التصنيع الهجين

الوسط
الحسابي
3.68
3.76
3.68
3.70
3.60
3.68

االنحرا
المعيارل
0.557
0.748
0.459
0.60
0.733

معامل
االختال %
15%
20%
12%
16%
20%

التقدير
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

األهمية
النسبية %
74%
75%
74%
74%
72%

ترتيب
األهمية
4
1
3
2
5

ويسااااتنتج مما تقدم أن اللااااركة المبحوثة تؤكد على مبدأ الجودة من خالل ندخال مبادئ التحسااااين المسااااتمر في
ننتاجها ،وعليه فانه يتعين على اللركة االهتمام بمستويات ال،دمة التي تقدمها من أجل زيادة نقبال الزبائن عليها.
متغير تكنولوجيا التصنيع
تبين نتائج الجدول (4د تفرض أنه الفقرة السااابعة التي تنص على (تعتبر تكنولوجيا التصاانيع بمساااعده (اآلالت،
والمعداتد احد وساااائل العمل في اللاااركةد حصااالت على المرتبة األولى بوساااط حساااابي قدره (4.02د وهي أعلى من
الوسااااط الحسااااابي العام البالغ ( (3.75وانحرا معيارل بلغ (0.722د ومعامل اختال قدره (%18د وبأهمية نساااابية
بلغت (%80د .بينما المرتبة األخيرة كانت من نصااايب الفقرة الثالثة التي تنص على (تراعي اللاااركة تكاليل التصاااميم
في تقديم النما ج التصاانيعيةد بوسااط حسااابي بلغ (3.61د وهي أقل من الوسااط الحسااابي العام البالغ ( (3.75وبانحرا
معيارل قدره (0.909د ومعامل اختال بلغ (%25د وبأهمية نسبية قدرها (%72د.
ومما تقدم يمكن القول نن اللاااركة المبحوثة تهتم بتكنولوجيا التصااانيع من خالل توظيل المهندساااين األكفاا في
تنفيذ أعمالها التصنيعية ،ولكن عليها اقتناا التكنولوجيا الحديثة في التصميم وتوظيفها بلكل سليم.

الجدول (  ) 4مستوى تكنولوجيا التصنيع
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متغير استدامة التميز
يلير الجدول (5د نلى مستوأ استدامة التميز ،الذل يلير نلى أن الوسط الحسابي العام بلغ (3.61د وبانحرا
معيارل قدره (0.733د وبمعامل اختال بلغ (%20د وبأهمية نسااااااابية قدرها (%72د .وعليه جاا بُعد بناا مساااااااتقبل
مساااتدام بالمرتبة األولى بوساااط حساااابي قدره (3.77د وانحرا معيارل بلغ (0.620د ومعامل اختال قدره (%16د
وبأهمية نساابية بلغت (%75د .بينما كانت المرتبة األخيرة ضاامن بُعد اودارة بمرونة وساارعة التكيل مع التغيير بوسااط
حسابي قدره (3.48د وانحرا معيارل بلغ (0.832د ومعامل اختال قدره (%24د وبأهمية نسبية بلغت (%70د.
الجدول ( )5مستوى استدامة التميز
البُعد
نضافة قيمة لصالا المتعاملين
بناا مستقبل مستدام
القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة
اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير
استدامة التميز

االنحراف
المعياري
0.744
0.62
0.91
0.832

الوسط
الحسابي
3.60
3.77
3.60
3.48
3.61

معامل
االختالف%
21%
16%
25%
24%

التقدير
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

األهمية
النسبية %
72%
75%
72%
70%

ترتيب
األهمية
2
1
3
4

ومما تقدم يمكن القول نن اللاااركة المبحوثة تؤكد على بناا مساااتقبل مساااتدام يعمل على ننتاج منتجات مساااتدامة
تتميز بالندرة والربحية العالية ،وعليه يتعين على اللاااركة التكيل مع التغييرات البيدية من أجل المحافظة على مساااتواها
التنافسية وتوفير القيادة الملهمة ات الرؤية الحالمة والنزاهة ،وأن تتمتع بالمرونة وسرعة التكيل للتغيير بلكل افضل.
اختبار فرضيات الدراسة
قبل اختبار فرضااااايات الدراساااااة يتعين نخضااااااع متغيرات الدراساااااة لمجموعة من االختبارات التي تبين تأهيل
المتغيرات الختبارات الفرضاااايات أو ال ،وهي اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع والوساااايط واختبار معامل تضاااا،م
التباين للمتغير المستقل ،و لك على النحو االتي:
 .1اختبار التوزيع الطبيعي الستدامة التميز ،وتكنولوجيا التصنيع
نن الهد من هذه الفقرة هو اوجابة عن تسااااااااؤل مهم يكمن في (هل يمكن تعميم النتائج التي تتوصااااااال نليها
الدراسااااااة على المجتمع ام الد .ومن أجل اوجابة عن هذا التساااااااؤل يتعين نخضاااااااع بيانات الدراسااااااة نلى مجموعة من
االختبارات ال،اصاااة بما يسااامى اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراساااة ،ولعل أشاااهر هذه االختبارات تمثل في اختبار
(Kolmogorov-Smirnovد.
يالحظ من نتائج الجدول (6تفرض أنه البيانات المساااااحوبة من مجتمع عينة الدراساااااة يتبع التوزيع الطبيعي ،ن
بلغ معامل التوزيع الطبيعي الساااااااتدامة التميز بوصااااااافها المتغير التابع ككل (0.171د ،بينما بلغ لتكنولوجيا التصااااااانيع
بوصفها متغير.
الجدول ( )6اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع استدامة التميز
الفقرة
حجم العينة
الوسط الحسابي Normal
االنحرا المعيارل Parametersa,b
قيمة Kolmogorov-Smirnov
)Asymp. Sig. (2 - tailed
b. Calculated from Data.

تكنولوجيا التصنيع
استدامة التميز
المجموع
287
3.75
3.61
0.599
0.733
0.141
0.172
0.102
0.063
a. Test Distribution Is Normal.

(0.141د وتاااااحااااات
وساااااااااااايااااااط
من (0.05د ؛ األمر
مساااااااتوأ داللة أعلى
الذل يعني رفض الفرضاااية الصااافرية التي تلاااير نلى أن البيانات المساااحوبة ال تتبع التوزيع الطبيعي ،وقبول الفرضاااية
البديلة التي تلير نلى أن البيانات المسحوبة تتبع التوزيع الطبيعي
 .2اختبار معامل تضخم التباين ( ،)VIFوالتباين المسموح به ( )Toleranceللمتغير المستقل (التصنيع الهجين)
من أجل اختبار فرضاايات التأثير بين متغيرات الدراسااة يتعين نخضاااع المتغير المسااتقل الختبار معامل تضاا،م
التباين والتباين المساااموح به من أجل التأكد من عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المساااتقلة ،والجدول (7د يوضاااا
اختبار معامل تض،م التباين والتباين المسموح به للمتغير المستقل ( التصنيع الهجيند.
الجدول ( )7اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به للمتغير المستقل (التصنيع الهجين)
المتغير
التصنيع الهجين

البعد
الكلفة

معامل تضخم التباين VIF
3.830
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التباين المسموح به Tolerance
0.261

2.629
3.335
3.598
1.741

الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

0.380
0.300
0.278
0.574

يبين الجدول (7د تفرض أنه قيمة معامل تضااااا،م التباين (VIFد والتباين المساااااموح به (Toleranceد لكل بُعد
من أبعاد متغير التصااانيع الهجين ،ن يالحظ أن قيمة معامل تضااا،م التباين (VIFد لجميع متغيرات الدراساااة أقل من الحد
المسااموح به والبالغ (5د ،فضااال عن أن قيمة التباين المسااموح به (Toleranceد لجميع األبعاد أكبر من القيمة المعنوية
والبالغة (0.05د .األمر الذل يعني عدم وجود ارتباث بين المتغيرات المستقلة يعيق نجراا اختبار االنحدار.
اختبار الفرضية الرئيسة األولى
ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة،
ووقت االنتظار ،وم ستوأ ال،دمةد على ا ستدامة التميز بأبعادها (ن ضافة قيمة ل صالا المتعاملين ،وبناا م ستقبل م ستدام،
والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسااااااارعة التكيل مع التغييرد في اللاااااااركة العامة لصاااااااناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )8أثر التصنيع الهجين في استدامة التميز ككل
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.0560
0.456
0.458
0.677a
1

يظهر من نتائج الجدول (8د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااااائية معنوية بين التصاااااانيع الهجين واسااااااتدامة التميز
وقدرها (0.677د ،فأشاااااار معامل التحديد أن التصااااانيع الهجين قام بتفساااااير ( %45.8د من المتغيرات التي تحدث في اساااااتدامة
التميز ،وبمعامل تصحيا قدره (0.456د ،بينما القيمة المتبقية من القيمة التفسيرية والبالغة (0.542د تعزأ لمتغيرات أخرأ.

اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )9تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في استدامة التميز ككل
االنمو ج
االنحدار
ال،طأ
1
المجموع

مجموع المربعات
113.474
40.071
153.545

درجة الحرية
5
281
286

متوسط المربعات
22.695
0.143

قيمة  Fالمحسوبة
807.063

.Sig
0.000b

يوضااا الجدول (9د تفرض أنه مسااتوأ الداللة اوحصااائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د ،فضااال عن أن قيمة (Fد
المحسااااااوبة والبالغة (807.063د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د،األمر الذل يعني أنه يتم رفض فرضااااااية العدم (
الفرضااية الصاافريةد وقبول الفرضااية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع
الهجين بأبعاده ( الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،وم ستوأ ال،دمةد على ا ستدامة التميز بأبعادها (ن ضافة قيمة ل صالا
المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغييرد في اللركة
العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )10نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في استدامة التميز ككل

التصنيع الهجين

المتغير التابع
المتغير المستقل
الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

قيمة B
0.736
0.752
0.978
1.039
0.801

استدامة التميز
قيمة بيتا 𝟏𝜷
الخطأ المعياري
0.560
0.065
0.768
0.037
0.612
0.075
0.851
0.038
0.801
0.035

 Tالمحسوبة
11.415
20.273
13.068
27.324
22.616

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
يالحظ من نتائج الجدول (10د تفرض أنه األبعاد (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااااتوأ
ال،دمةد كمتغير للتصنيع الهجين لها تأثير و داللة نحصائية معنوية بمستوأ داللة (0.000د؛ أل أقل من (0.05د على
اسااتدامة التميز بأبعادها (نضااافة قيمة لصااالا المتعاملين ،وبناا مسااتقبل مسااتدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة،
واودارة بمرونة وسااارعة التكيل مع التغييرد ،األمر الذل يعني رفض الفرضاااية الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة التي
تنص على أنه يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة،
والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على استدامة التميز بأبعادها (نضافة قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل
مستدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغييرد في اللركة العامة لصناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
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اختبار الفرضيات الفرعية:
▪ الفرضية الفرعية االولى
وتلااااير نلى أنه (ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ ال،دمةد على نضااافة قيمة لصااالا المتعاملين في اللااركة العامة لصااناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )11أثر التصنيع الهجين في بُعد إضافة قيمة لصال المتعاملين
األنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.42768
0.670
0.671
0.819
1

وي ستنتج من نتائج الجدول (11د وجود عالقة ارتباث ات داللة نح صائية معنوية بين الت صنيع الهجين ون ضافة
قيمة لصااااااالا المتعاملين وقدرها (0.819د ،ويلااااااير معامل التحديد أن التصاااااانيع الهجين قام بتفسااااااير (% (67.1من
المتغيرات التي تحدث في نضااااافة قيمة لصااااالا المتعاملين ،وبمعامل تصااااحيا قدره (0.670د ،بينما القيمة المتبقية من
القيمة التفسيرية والبالغة (0.329د تعزأ لمتغيرات أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )12تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في بُعد إضافة قيمة لصال المتعاملين
مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
األنموذج
5
106.242
21.248
االنحدار
281
52.129
0.185
 1ال،طأ
286
158.371
المجموع

قيمة  Fالمحسوبة
580.844

.Sig
0.000b

وتلير نتائج الجدول (12تفرض أنه مستوأ الداللة اوحصائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د ،نضافة نلى
أن قيمة (Fد المحساااااااوبة والبالغة (580.844د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د ،األمر الذل يعني أنه يتم
رفض فرضااية العدم (الفرضااية الصاافريةد وقبول الفرضااية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية عند
مساااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااتوأ ال،دمةد على
نضافة قيمة لصالا المتعاملين في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )13نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في بُعد إضافة قيمة لصال المتعاملين

التصنيع الهجين

المتغير التابع
المتغير المستقل
الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

قيمة B
0.714
0.764
1.007
0.970
0.737

إضافة قيمة لصال المتعاملين
 Tالمحسوبة
قيمة بيتا 𝟏𝜷
الخطأ المعياري
0.535
0.067
10.693
0.769
0.038
20.295
0.621
0.075
13.360
0.781
0.046
21.145
0.725
0.041
17.790

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
ويوضاااااااا الجدول (13د تفرض أنه األبعاد (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااااتوأ ال،دمةد
كمتغير للتصاانيع الهجين لها تأثير و داللة نحصااائية معنوية بمسااتوأ داللة (0.000د أل أقل من (0.05د على نضااافة
قيمة لصالا المتعامليند ،األمر الذل يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
▪ الفرضية الفرعية الثانية
وتلااااير نلى انه (ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على بناا مستقبل مستدام ،في اللركة العامة لصناعة السيارات
والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )14أثر التصنيع الهجين في بُعد بناء مستقبل مستدام
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.34423
0.692
0.693
0.832
1

واساااااافرت نتائج الجدول (14د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااااائية معنوية بين التصاااااانيع الهجين وبناا
مساتقبل مساتدام وقدرها (0.832د ،ويلاير معامل التحديد أن التصانيع الهجين قام بتفساير (%69.3د من المتغيرات في
بُعد بناا م ستقبل م ستدام ،وبمعامل ت صحيا قدره (0.692د ،بينما القيمة المتبقية من القيمة التف سيرية والبالغة (0.307د
تعزأ لمتغيرات أخرأ.
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اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )15تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في بُعد بناء مستقبل مستدام
مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
االنموذج
5
76.158
15.232
االنحدار
281
33.772
0.120
 1ال،طأ
286
109.929
المجموع

قيمة  Fالمحسوبة
642.696

.Sig
.000b

ويالحظ الجدول (15د تفرض أنه مستوأ الداللة اوحصائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د ،فضال عن أن
قيمة (Fد المحسوبة والبالغة (642.696د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د ،األمر الذل يعني أنه يتم رفض
فرضية العدم ( الفرضية الصفريةد وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ
(a ≤ 0.05د للتصنيع الهجين بأبعاده ( الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على بناا مستقبل
مستدام في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )16نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في بُعد بناء مستقبل مستدام
المتغير التابع
المتغير المستقل

التصنيع الهجين

الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

بناء مستقبل مستدام
قيمة B
0.617
0.628
0.832
0.875
0.608

الخطأ المعياري
0.055
0.032
0.063
0.033
0.035

قيمة بيتا 𝟏𝜷
0.555
0.758
0.616
0.847
0.719

 Tالمحسوبة
11.250
19.617
13.202
26.846
17.467

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
وتبين نتائج الجدول (16تفرض أنه األبعاد (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااااتوأ ال،دمةد
كمتغير للتصااااانيع الهجين لها تأثير و داللة نحصاااااائية معنوية بمساااااتوأ داللة (0.000د أل أقل من (0.05د على بناا
مستقبل مستدامد ،األمر الذل يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
▪ الفرضية الفرعية الثالثة
تلاااااير نلى انه (ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصااااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة،
والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااااتوأ ال،دمةد على القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة في اللاااااركة العامة
لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )17أثر التصنيع الهجين في بُعد القيادة من خالل رؤية وإلهام ونزاهة
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.54550
0.641
0.642
0.801
1

وتظهر نتائج الجدول (17د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااائية معنوية بين التصاااانيع الهجين والقيادة من
خالل رؤية ونلهام ونزاهة وقدرها (0.801د ،ويلاااااير معامل التحديد أن التصااااانيع الهجين قام بتفساااااير (%64.2د من
المتغيرات التي تحدث في بُعد القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،وبمعامل تصاااااااحيا قدره (0.641د ،بينما القيمة
المتبقية من القيمة التفسيرية والبالغة (0.358د تعزأ لمتغيرات أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )18تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في بُعد القيادة من خالل رؤية وإلهام نزاهة
مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
االنموذج
5
152.118
30.438
االنحدار
281
84.809
0.302
 1ال،طأ
286
236.927
المجموع

قيمة  Fالمحسوبة
511.194

.Sig
0.000b

ويوضااا الجدول (18د تفرض أنه مسااتوأ الداللة اوحصااائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د ،فضااال
عن أن قيمة (Fد المحسااااااوبة والبالغة (511.194د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د ،األمر الذل يعني
انه يتم رفض فرضية العدم ( الفرضية الصفريةد وقبول الفرضية البديلة التي تنص أنه يوجد أثر و داللة نحصائية
عند مسااااتوأ (a≤0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااااتوأ ال،دمةد
على القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )19نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في بُعد القيادة من خالل رؤية وإلهام ونزاهة
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التصنيع الهجين

المتغير التابع
المتغير المستقل
الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

قيمة B
0.809
0.828
1.055
1.245
1.000

القيادة من خالل رؤية وإلهام ونزاهة
 Tالمحسوبة
قيمة بيتا 𝟏𝜷
الخطأ المعياري
0.495
0.084
9.624
0.681
0.053
15.709
0.532
0.100
10.598
0.820
0.051
24.208
0.805
0.044
22.916

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
ويالحظ من ن تائج ال جدول (19تفرض أ نه األب عاد (الكل فة ،والجودة ،والمرو نة ،وو قت االنت ظار ،ومساااااااتوأ
ال،دمةد كمتغير للت صنيع الهجين لها تأثير و داللة نح صائية معنوية بم ستوأ داللة (0.000د أل أقل من (0.05د على
القيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،األمر الذل يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
▪ الفرضية الفرعية الرابعة
ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة،
ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير في اللركة العامة لصناعة السيارات
والمعدات في العراق فرع بابل؟
الجدول ( )20أثر التصنيع الهجين في بُعد اإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.50090
0.637
0.639
0.799
1

وتبين نتائج الجدول (20د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااااااائية معنوية بين التصااااااانيع الهجين واودارة
بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير وقدرها (0.799د ،ويلير معامل التحديد أن التصنيع الهجين قام بتفسير (%63.9د
من المتغيرات التي تحدث في بُعد اودارة بمرونة وسااارعة التكيل مع التغيير ،وبمعامل تصاااحيا قدره (0.637د ،بينما
القيمة المتبقية من القيمة التفسيرية والبالغة (0.361د تعزأ لمتغيرات أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )21تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في بُعد اإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير
مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
االنموذج
5
126.378
25.276
االنحدار
281
71.506
0.254
 1ال،طأ
286
197.885
المجموع

قيمة  Fالمحسوبة
503.700

.Sig
.000b

ويسااااتنتج من نتائج الجدول (21د تفرض أنه مسااااتوأ الداللة اوحصااااائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د،
فضااال عن أن قيمة (Fد المحسااوبة والبالغة (503.700د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د،األمر الذل يعني
انه يتم رفض فرضااية العدم ( الفرضااية الصاافريةد وقبول الفرضااية البديلة التي تفرض أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية
عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ ال،دمةد على
اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )22نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في بُعد اإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير
المتغير التابع
المتغير المستقل

التصنيع الهجين

الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

اإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير
قيمة B
0.806
0.789
1.017
1.068
0.860

الخطأ المعياري
0.074
0.046
0.089
0.052
0.044

قيمة بيتا 𝟏𝜷
0.540
0.710
0.561
0.770
0.758

 Tالمحسوبة
10.824
16.998
11.431
20.369
19.604

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
تلااااير نتائج الجدول (22د تفرض أنه األبعاد (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااااتوأ ال،دمةد
كمتغير للتصاانيع الهجين لها تأثير و داللة نحصااائية معنوية بمسااتوأ داللة (0.000د أل أقل من (0.05د على نضااافة
قيمة لصالا المتعامليند ،األمر الذل يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
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ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة،
ووقت االنتظار ،ومسااتوأ ال،دمةد على تكنولوجيا التصاانيع في اللااركة العامة لصااناعة الساايارات والمعدات في العراق
فرع بابل.
الجدول ( )23أثر التصنيع الهجين في تكنولوجيا التصنيع
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.42131
0.505
0.507
0.712
1

وتظهر نتائج الجدول (23د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااائية معنوية بين التصاااانيع الهجين وتكنولوجيا
التصاانيع وقدرها (0.712د ،ويلااير معامل التحديد ان التصاانيع الهجين قام بتفسااير ( %50.7د من األحداث والظواهر
التي تحدث في تكنولوجيا التصاانيع ،وبمعامل تصااحيا قدره (0.493د ،بينما القيمة المتبقية من القيمة التفساايرية والبالغة
(0.261د تعزأ لمتغيرات أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
الجدول ( )24تحليل التباين  ANOVAأثر التصنيع الهجين في تكنولوجيا التصنيع
مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
االنموذج
5
51.947
10.389
االنحدار
281
50.587
0.180
 1ال،طأ
286
102.534
المجموع

قيمة  Fالمحسوبة
292.663

.Sig
0.000b

ويالحظ من نتائج الجدول (24تفرض أنه مساااااااتوأ الداللة اوحصاااااااائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د،
نضاااااااافة نلى ان قيمة (Fد المحساااااااوبة والبالغة (292.663د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د ،األمر الذل
يعني انه يتم رفض فرضاااااية العدم ( الفرضاااااية الصااااافريةد وقبول الفرضاااااية البديلة التي تفرض انه يوجد أثر و داللة
نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاااانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااااتوأ
ال،دمةد على تكنولوجيا التصنيع في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )25نتائج أثر التصنيع الهجين بأبعاده في تكنولوجيا التصنيع
المتغير التابع
المتغير المستقل

التصنيع الهجين

الكلفة
الجودة
المرونة
وقت االنتظار
مستوأ ال،دمة

قيمة B
0.392
0.595
0.920
0.715
0.405

تكنولوجيا التصنيع
قيمة بيتا 𝟏𝜷
الخطأ المعياري
0.365
0.059
0.743
0.032
0.705
0.055
0.716
0.041
0.493
0.042

 Tالمحسوبة
6.610
18.751
16.773
17.336
9.642

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

F=1.30 T=1.660
تلاااير نتائج الجدول (25د تفرض أنه األبعاد (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومساااتوأ ال،دمةد
كمتغير للتصااااااانيع الهجين لها تأثير و داللة نحصاااااااائية معنوية بمساااااااتوأ داللة (0.000د أل أقل من (0.05د على
تكنولوجيا التصنيعد ،األمر الذل يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
 .3اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (a ≤ 0.05د لتكنولوجيا التصاااانيع على اسااااتدامة التميز بأبعادها
(نضافة قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة
التكيل مع التغييرد في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )26أثر تكنولوجيا التصنيع في استدامة التميز ككل
االنموذج معامل االرتباط Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R
0.49481
0.544
0.546
0.739
1

ويظهر من نتائج الجدول (26د وجود عالقة ارتباث ات داللة نحصااااااااائية معنوية بين تكنولوجيا التصااااااانيع
واسااتدامة التميز وقدرها (0.739د ،ويلااير معامل التحديد ان تكنولوجيا التصاانيع قام بتفسااير (%.54.6د من األحداث
والظواهر التي تحدث في اسااااتدامة التميز ،وبمعامل تصااااحيا قدره (0.544د ،بينما القيمة المتبقية من القيمة التفساااايرية
والبالغة (0.454د تعزأ لمتغيرات أخرأ.
الجدول ( )27تحليل التباين  ANOVAأثر تكنولوجيا التصنيع في استدامة التميز ككل
االنموذج
 1االنحدار

مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
5
83.767
16.753
194

قيمة  Fالمحسوبة
342.132

.Sig
.000b

69.778
153.545

ال،طأ
المجموع

281
286

0.248

يوضا الجدول (27د تفرض أنه مستوأ الداللة اوحصائية أقل من (0.05د وقد بلغ (0.000د ،نضافة نلى ان
قيمة (Fد المحساااوبة والبالغة (342.132د أعلى من قيمة (Fد الجدولية والبالغة (1.30د،األمر الذل يعني انه يتم رفض
فرضية العدم ( الفرضية الصفريةد وقبول الفرضية البديلة التي تفرض أنه يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ ( a
≤ 0.05د لتكنولوجيا التصااانيع على اساااتدامة التميز بأبعادها (نضاااافة قيمة لصاااالا المتعاملين ،وبناا مساااتقبل مساااتدام،
والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسااااااارعة التكيل مع التغييرد في اللاااااااركة العامة لصاااااااناعة
السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الجدول ( )28نتائج أثر تكنولوجيا التصنيع في استدامة التميز ككل
المتغير التابع
المتغير الوسيط
تكنولوجيا التصنيع

قيمة B
0.904

استدامة التميز
قيمة بيتا 𝟏𝜷
الخطأ المعياري
0.739
0.049

 Tالمحسوبة
18.497

Sig.
0.000

F=1.30 T=1.660
يالحظ من نتائج الجدول (28د تفرض أنه تكنولوجيا التصنيع لها تأثير و داللة نحصائية معنوية بمستوأ داللة
(0.000د أل أقل من (0.05د على اساااتدامة التميز بأبعادها (نضاااافة قيمة لصاااالا المتعاملين ،وبناا مساااتقبل مساااتدام،
والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وساارعة التكيل مع التغييرد ،األمر الذل يعني رفض الفرضااية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة.
اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة
ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة،
ووقت االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغييرد على استدامة التميز بأبعادها (نضافة
قيمة لصالا المتعاملين ،وبناا مستقبل مستدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة ،واودارة بمرونة وسرعة التكيل
مع التغييرد من خالل تكنولوجيا التصنيع في اللركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في العراق فرع بابل.
الشكل ( )2االنموذج القياسي لقياس تأثير التصنيع الهجين في استدامة التميز من خالل الدور الوسيط لتكنولوجيا التصنيع

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج ()AMOS

يوضااااا الجدول (29د التقديرات المعيارية ومعامل التفسااااير وال،طأ المعيارل والقيمة الحرجة لتأثير التصاااانيع
الهجين في استدامة التميز من خالل الدور الوسيط لتكنولوجيا التصنيع.
الجدول ( )29األوزان المعيارية لنتائج أثر التصنيع الهجين في استدامة التميز من خالل الدور الوسيط لتكنولوجيا التصنيع
مسار االنحدار
التصنيع
الهجين

<--

تكنولوجيا
التصنيع

<--

استدامة
التميز

قيمة بيتا
𝛃

معامل
التحديد 𝟐𝑹

الخطأ
المعياري

القيمة
الحرجة

قيمة T
المحسوبة

االحتمالية
()P

0.878

0.772

0.049

17.9184

18.497

***

تبين النتائج الظاهرة في اللاااكل (2د نلى ان،فاض التأثير المباشااار للتصااانيع الهجين في اساااتدامة التميز بوجود
تكنولوجيا التصااااااانيع نلى (0.677د؛ األمر الذل يعني أن تكنولوجيا التصااااااانيع احدثت فارقا جيدا في االساااااااهام بتعزيز
استدامة التميز.
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ويالحظ من النتائج الواردة في الجدول (29د نلى وجود تأثير نير مباشااار للتصااانيع الهجين في اساااتدامة التميز
من خالل الدور الوساايط لتكنولوجيا التصاانيع ،وقد بلغ هذا التأثير (0.878د أل بمعامل تفسااير قدره (0.772د وبمعامل
خطأ معيارل بلغ (0.049د أل أن القيمة المعنوية الحرجة قدرها (17.9184د.
األمر الذل يعني رفض الفرضااية الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة التي تنص أن وجود أثر يو داللة نحصااائية
عند مسااتوأ (a ≤ 0.05د للتصاانيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت االنتظار ،ومسااتوأ ال،دمةدعلى
اسااتدامة التميز بأبعادها (نضااافة قيمة لصااالا المتعاملين ،وبناا مسااتقبل مسااتدام ،والقيادة من خالل رؤية ونلهام ونزاهة،
واودارة بمرونة وسااااارعة التكيل مع التغييرد من خالل تكنولوجيا التصااااانيع في اللاااااركة العامة لصاااااناعة السااااايارات
والمعدات في العراق فرع بابل ،واللكل (20د يوضا األنمو ج القياسي لقياد تأثير التصنيع الهجين في استدامة التميز
من خالل الدور الوسيط لتكنولوجيا التصنيع
خالصة األثر المباشر وغير المباشر
تلير النتائج في الجدول (30د والمبينة في اللكل (4د نلى أن حصيلة المفاضلة بين التأثير المباشر ونير المباشر تمثلت
في أن التأثير نير المباشر افضل من التأثير المباشر ،كون أن عالقة التأثير المباشر للتصنيع الهجين في استدامة التميز أقل تميزا
في تفسير الظواهر التي تحصل في استدامة التميز ،بينما ان عالقة تأثير نير المباشر للتصنيع الهجين في استدامة التميز بوساطة
تكنولوجيا التصاانيع كانت اكثر تمايزاُ في تفسااير الظواهر واألحداث التي تحدث في بيدة اسااتدامة التميز ،ا حققت تميز في تفسااير
الظواهر مقداره (0.314د ،األمر الذل يعني قبول فرضية التأثير نير المباشر كونها تؤدل نلى نتائج طيبة ،انظر اللكل (21د.
الجدول ( )30خالصة األثر المباشر وغير المباشر
مسار االنحدار
التصنيع
الهجين



التصنيع الهجين

تكنولوجيا
التصنيع


التأثير نير المباشر
معامل
قيمة بيتا
𝛃
التحديد 𝟐𝑹
استدامة

التميز
التأثير المباشر
0.677
استدامة التميز

0.878

الخطأ
المعياري

القيمة
الحرجة

قيمة T
المحسوبة

االحتمالية
()P

0.772

0.049

17.9184

18.497

***

0.458

0.056

12.0893

16.763

***

الشكل ( )4األثر المباشر وغير المباشر بين متغيرات الدراسة

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج ()AMOS

النتائج والتوصيات
النتائج
نتائج اإلحصاء الوصفي
 .1أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمتغير المستقل التصنيع الهجين ككل (3.68د وانحرا معيارل
(0.53د وبتقدير مرتفع ،وأن أعلى العناصر هو الجودة كان تقديره مرتفع بوسط حسابي (3.76د وانحرا
معيارل (0.75د وأن عنصر مستوأ ال،دمة وسطه الحسابي (3.60د وتقديره متوسط جاا بالمرتبة األخيرة،
وهذا يدل على أن مستوأ تطبيق عناصر التصنيع الهجين عال في اللركة العامة لصناعة السيارات؛ فإنه يتعين
على اللركة االهتمام بمستويات ال،دمة التي تقدمها من أجل زيادة نقبال الزبائن عليها.
 .2أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع استدامة التميز ككل (3.61د وانحرا معيارل
(0.733د وبتقدير متوسط ،وأن أعلى العناصر هو بناا مستقبل مستدام كان تقديره مرتفع بوسط حسابي (3.77د
وانحرا معيارل (0.62د وان عنصر اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير وسطه الحسابي (3.48د
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وتقديره متوسط جاا بالمرتبة األخيرة ،وهذا يدل على أن مستوأ تطبيق عناصر استدامة التميز بلكل متوسط
في اللركة العامة لصناعة السيارات؛ مما يرتب على اللركة المزيد من االهتمام بالمرونة وسرعة التكيل مع
التغيير البيدي ونال فقدت بوصلة التوجه نحو مستقبل مستدام.
 .3أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمتغير الوسيط تكنولوجيا التصنيع ككل (3.75د وانحرا معيارل
(0.599د وبتقدير مرتفع وهذا يدل على أن مستوأ تطبيق تكنولوجيا التصنيع عال في اللركة العامة لصناعة
السيارات ،ولكن عليها اقتناا التكنولوجيا الحديثة في التصميم وتوظيفها بلكل سليم.
نتائج اختبار الفرضيات
 .1وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة (a ≤ 0.05د للتصنيع الهجين في استدامة التميز،
األمر الذل يعني أن التصنيع الهجين يؤثر على استدامة التميز ،ويحقق مستوأ عال من اوبداع في سير وننجاز
العمليات الداخلية لللركة المدروسة ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعمورل و ال،الدل(2017د تفرض
أنه للتصنيع الهجين القدرة على تحقيق الميزة التنافسية لللركات .واتفقت أيضا مع دراسة ( Raj &Jayakrishna
 (2018بأن التصنيع الهجين هو األفضل من خالل تحديد نقطة الفصل بين التصنيع الرشيق والفعال.
 .2وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت
االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على نضافة قيمة لصالا المتعاملين في اللركة المبحوثة ،واتفقت مع دراسة (اللمرل
وصالا2017:د بوجود أثر معنول لممارسات الموارد البلرية اوستراتيجية في نضافة قيمة لصالا المتعاملين.
 .3وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت
االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على بناا مستقبل مستدام في اللركة المبحوثة .واتفقت مع دراسة (اللمرل وصالا:
2017د بوجود أثر معنول لممارسات الموارد البلرية اوستراتيجية في بناا مستقبل مستدام.
 .4وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت
االنتظار ،ومستوأ ال،دمةد على القيادة من خالل الرؤيا واولهام والنزاهة في اللركة المبحوثة .واتفقت مع
دراسة (اللمرل وصالا2017 :د وجود أثر معنول لممارسات الموارد البلرية اوستراتيجية في القيادة من
خالل الرؤية واولهام والنزاهة
 .5وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين بأبعاده (الكلفة ،والجودة ،والمرونة ،ووقت
االنتظار ،ومستوأ ال،دمةدعلى اودارة بمرونة وسرعة التكيل مع التغيير في اللركة المبحوثة ،واتفقت مع
دراسة (اللمرل وصالا2017:د بوجود أثر معنول لممارسات الموارد البلرية اوستراتيجية في اودارة بمرونة
وسرعة التكيل مع التغيير.
 .6وجود أثر مباشر معنول لتكنولوجيا التصنيع على استدامة التميز األمر الذل يعني أن تبني است،دام تكنولوجيا
التصنيع في اللركة المبحوثة سو يحقق استدامة لتميزها من خالل تقليل األخطاا والمرونة في تقديم منتجات
جديدة ،واتفقت مع نتائج دراسة (القرنولي ،البكرل2016 :د تفرض أنه است،دام تكنولوجيا التصنيع يؤدل نلى
تقليل تكاليل العنصر البلرل في المنظمات.
 .7وجود أثر مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين في تكنولوجيا التصنيع ،واتفقت مع نتائج دراسة.
(الجنابي والسعدل2018 :د بوجود عالقة ارتباث بين تنقيب البيانات وتكنولوجيا التصنيع.
 .8وجود أثر نير مباشر معنول ات داللة نحصائية للتصنيع الهجين في استدامة التميز من خالل الدور الوسيط
لتكنولوجيا التصنيع.
التوصيات
بناا على نتائج الدراسة فإنه يوصي الباحثان اللركة بما يلي:
 .1تعزيز مفهوم التصنيع الهجين من أجل معالجة حاالت التلكؤ لديها ،ووضع الحلول المناسبة للملاكل والمعوقات
التي تقل دون حيلولة تطورها ،األمر الذل يؤدل نلى زيادة ربحية اللركة ،وزيادة الحصة السوقية لها.
 .2مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيل األحدث منها على مستوأ اآلالت والمعدات مما يساعد في تحسين جودة
منتجاتها ،وتقليل التالل والمعيب ،وتقليل تكاليل منتجاتها.
 .3بذل المزيد في نضافة قيمة لصالا المتعاملين في اللركة بما في لك العاملين أنفسهم ،األمر الذل يتعين على
اللركة توفير الطرائق واألساليب الكفيلة بتوزيع المهام الوظيفية بلكل عادل ومساو على جميع العاملين وبدون
تحيز.
 .4ادامة بناا مستقل مستدام في اللركة.األمر الذل يؤدل نلى ضرورة ان تسما اللركة للعاملين لديها حق قبول أو
رفض المهام أو القرارات التي يتم توزيعها عليهم ،والتي تم ات،ا ها بلأنهم ،كون أن األفراد العاملين ليس اآلالت
أو معدات قادرة على ننجاز المهام الصعبة والمعقدة ورأد المال البلرل هو األهم في اللركة.
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 .5االهتمام بأبعاد التصنيع الهجين الذل يعمل على ندخال تقنيات جديدة لالستجابة السريعة للتغيرات في الطلب،
األمر الذل يؤدل نلى معالجة حاالت التقصير في دورة حياة ننتاج المنتجات من خالل استعمال مؤشرات الفحص
العلمية لتحسين جودة منتجاتها ،واالعتماد على موردين موثوقين من حيث الجودة.
 .6تحسين اختيار العاملين في مجال التصميم بمساعدة الحاسوب بدقة ،ومراعاة تكاليل التصميم في تقديم النما ج
التصنيعية ،األمر الذل يتعين على اللركة ضرورة أن توفر اللركة للعاملين الموارد الالزمة لتحقيق أفضل
تجربة للزبائن.
 .7تطبيق نقطة الفصل )Decoupling pointد أل تأخير اونتاج حتى استالم الطلبات والتي تساعد على تقليل
الم،زون نلى أدنى حد ممكن مما يسهم في تقليل تكلفة وتقادم المنتج.
 .8نجراا المزيد من التحسين في عمليات اللركة من خالل اتباع منهجية التحسين المستمر في م،تلل مراحل
العملية التصنيعية وهو جوهر الجودة اللاملة.
 .9البحث عن موردين موثوقين في وقت التسليم وكذلك جودة المواد االولية ويتم لك من خالل نعادة النظر في
الموردين الحالين ،أو استقطاب موردين منافسين للموردين الحاليين.
 .10وضع خطط نستراتيجية بديلة في حال حدوث تغييرات في البيدة ال،ارجية لللركة.
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أثر التخطيط اإلستراتيجي في تحقيق ريادة شركة مجموعة منير سختيان التجارية
أ.د .غسان عيسى العمري
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/9/28 :

آمال أحمد عبد عالن
جامعة عمان العربية
تاريخ النشر2019/3/20 :
الملخص

هدفت الدراسااة نلى اختبار أثر الت،طيط اوسااتراتيجي في تحقيق ريادة شااركة مجموعة منير ساا،تيان التجارية،
واعتمدت الدراساة على المنهج الوصافي التحليلي لتحليل البيانات وتصانيفها .وتكون مجتمع الدراساة من (673د موظفا،
أما وحدة المعاينة فتمثلت بالمديرين في اودارتين العليا والوساااااطى في شاااااركة مجموعة منير سااااا،تيان التجارية والبالغ
عددهم ( 287موظفاد ،وتمت بالمساااا اللااااملة اعتمدت الدراساااة االساااتبانة في جمع البيانات ،ووزعت االساااتبانة عليهم
جميعا ،وبلغت االستبانات الصالحة للتحليل (282د و لك بنسبة (%98.3د من مجموع االستبانات التي تم توزيعها على
أفراد العينة .وخلصااات الدراساااة نلى العديد من النتائج ،كان من أهمها :وجود أثر ل داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة
(α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي ،وصااايانة اوساااتراتيجيةد على تحقيق ريادة األعمال بأبعادها
(االسااااتباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شااااركة مجموعة منير ساااا،تيان التجارية ،وأظهرت أيضااااا نتائج
الدراساااة أن هناك أثرا ا داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصااايانة اوساااتراتيجيةد على تحقيق االساااتباقية في شاااركة مجموعة منير سااا،تيان التجارية ،وأظهرت أن هناك أثرا ا
داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة ) (a=0.05للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي ،وصااايانة اوساااتراتيجيةد
على تحقيق االبتكار في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
وأوصاات الدراسااة بأهمية االسااتمرار بتطبيق الت،طيط اوسااتراتيجي في عمليات المنافسااة الحاصاالة ،وبضاارورة
الحفاظ على الم ستوأ الحالي من الريادة واالبتكار عبر موا صلة تقديم ال،دمات الحالية ،والعمل على تح سينها با ستمرار
مع أهمية البحث عن عمليات أكثر تميزا بهد زيادة المنافسة ،وتوسيع الحصة السوقية.
الكلمات المفتاحية :الت،طيط اوستراتيجي ،الريادة ،شركة مجموعة منير س،تيان التجارية
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The Impact of Strategic Planning in Achieving Corporate Entrepreneurship in
Munir Sukhtian Group Company
Amal A. Allan
Amman Arab University

Prof. Ghassan Issa Alomari
Amman Arab University

Abstract
The study aims to examine the impact of strategic planning in achieving the
entrepreneurship of Munir Sukhtian Group Trading Co. and adopted the analytical
descriptive methodology to analyze and classify data. The study population consisted of
(673) employees. The sampling unit consisted of (287) managers of the top and middle
management of the Munir Sukhtian Group Trading Co. The study was conducted by a
comprehensive survey where a questionnaire was distributed to all these managers. Of all
the distributed questionnaires (282) i.e. (98.3%) were validated for the analysis.
The study arrived to several conclusions, the most important of which are the
following:
There is a statically significant impact at (α=0.05) for strategic planning in its
dimensions (environment scanning, strategy formulation) on the achievement of
entrepreneurship in its dimensions (proactive, innovation, uniqueness, risk taking) at Munir
Sukhtian Group Trading Co.
There is a statistically significant impact at (α=0.05) for strategic planning in its
dimensions (environment scanning, strategy formulation) in the achievement of proactively
in Munir Sukhtian Group Trading Co.
There is a statistically significant impact at (α=0.05) for strategic planning in its
dimensions (environmental scanning, strategy formulation) n the achievement of innovation
in Munir Sukhtian Group Trading Co.
The study also recommends the importance of continuous application of the strategic
planning in the competition processes. It is essential to maintain the current level of
entrepreneurship and innovation through persistent provision of the currently offered
services and constantly improve them. It is also important to look for more excelled
processes that aim to increase competitiveness and gain a larger market share.
Keywords: Strategic planning, Entrepreneurship, Munir Sukhtian Group trading Company.
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المقدمة:
في ظل التحديات والتغيرات واألوضاااع االقتصااادية التي يلااهدها العالم في الوقت الحالي ،أصاابحت اللااركات
تبحث عن مقومات وجودها واسااتمرارها خصااوصااا أنها موجودة ضاامن بيدة عمل ديناميكية تتساام باالضااطراب والتغيير
السريع ،وهذا بأثره أوجد حالة من سلسة التغيرات البيدية؛ سواا كانت هذه التغيرات سياسية ،أم اقتصادية ،أم اجتماعية،
أم تكنولوجية ،أم قانونية .نضاااافة نلى ثورة تكنولوجيا المعلومات ،ودخول عصااار المعرفة في العقود األخيرة وما تركته
من تأثير على الوضع التنافسي لم،تلل اللركات.
لذا فقد أصبا من الضرورل على تلك اللركات أن تطور أدوات تمكنها من مواجهة هذه التغيرات والتحكم بها،
ولعل من أهم هذه األدوات الت،طيط اوسااتراتيجي الذل ن ا ما تمت ممارسااته بلااكل سااليم في اللااركة ضاامن لها بقااها،
وتحقيق أهدافها ،وتحسااين م،رجاتها وديمومتها ،األمر الذل يسااتوجب نهضااة نسااتراتيجية للحصااول على قرااات جديدة
ترتقي بمنظومة العمل ،وتحفزها على التكيل واالسااتجابة لكل ما أفرزته العولمة من آثار وتهديدات للتعايش مع جُلَّ هذه
التغيرات في عصر يتجه نحو التميّز والريادة والمعرفة في األعمال (مصطفى2015 ،د.
ويعد التغيير في اللاااركات للوصاااول نلى ريادة األعمال أمرا ليس يسااايرا ،ولكنه عمل متواصااال ومتكامل مبني
على وجود قيادة تمتلك من الت،طيط اوسااتراتيجي ما يؤهلها لرساام المسااتقبل وتحقيقه ،من خالل اتباع ال،طط الواضااحة
التي توّجه مواردها وعملياتها نحو نيجاد القيمة لكافة أصاااااحاب المصاااااالا الذين تتجساااااد مصاااااالحهم في بقاا اللاااااركة
وديمومتها (الجهني2015 ،د.
وهذا ما ساااتتناوله الدراساااة الحالية التي جاات من أجل التعر نلى أثر الت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا
البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد ،في تحقيق ريادة اللااركة بأبعادها (االسااتباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في
شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ن تقوم اللاااااااركة بمجموعة من األنلاااااااطة ،مثل :توزيع المواد الطبية والجراحية ،والمعدات الم،برية ،وعلل
الحيوان ،واألدوية البلااااااارية والبيطرية ،واولكترونيات ،والمواد الكيميائة ،وتوزيع وتركيب نظم األمن واالتصااااااااالت
السلكية والالسلكية ،وتصنيع مستحضرات التجميل.
مشكلة الدراسة:
تتركز ملاااكلة الدراساااة في وجود صاااعوبة بتحديد الفوائد التي تقدمها عملية الت،طيط اوساااتراتيجي في شاااركة
مجموعة منير سااااااا،تيان التجارية ،ووجود فجوة بين ما تملكه من ت،طيط نساااااااتراتيجي من ناحية وبين ما هي بحاجة
المتالكه منه ،متمثال بالمسا البيدي وصيانة اوستراتيجية .و لك من أجل أن تضمن بقااها واستمرارها ومساعدتها في
تحقيق ريادة اللركة ،فتتولد لدأ هذه اللركة حاجة متجددة للبحث عن سبل للتميّز واالختال عن المنافسين.
وقد تناولت العديد من الدراسااااااات والبحوث أهمية الت،طيط اوسااااااتراتيجي منها دراسااااااة (الديراول2017 ،د،
فأكدت علأأثر الريادة كوسااايط ومعزز لألثر بين الت،طيط اوساااتراتيجي وأداا المنظمات .ومن أهم توصااايات الدراساااة
االستعانة بال،براا عند تجهيز ال،طط اوستراتيجية ،وزيادة اونفاق الم،صص للت،طيط اوستراتيجي ،ونشراك العاملين
بعملية الت،طيط اوسااااااتراتيجي .وأكدت دراسااااااة (جرار ودويكات2013 ،د على ضاااااارورة أن تتبنى شااااااركات األدوية
الفلسطينية الت،طيط اوستراتيجي بمنهجه العلمي المتكامل بكافة مراحله وحيثياته.
وقدمت دراسااااااة (الكلوب2015 ،د مجموعة من التوصاااااايات ،أهمها :ضاااااارورة زيادة اهتمام شااااااركات قطاع
ال،دمات بتطبيق الت،طيط اوساااااتراتيجي ،ونعطائه األهمية والمكانة التي يساااااتحقها ،وتلاااااجيع العاملين لديها على تقديم
األفكار الجديدة واوبداعية .لذلك فإن الغرض من هذه الدراسااااااة هو معرفة أثر الت،طيط اوسااااااتراتيجي في تحقيق ريادة
شركة مجموعة منير س،تيان التجارية .ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
السؤؤؤال الرئيس األول :ما أثر الت،طيط اوسااتراتيجي بأبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق ريادة
األعمال بأبعادها (االستباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية؟
وينبثق عن هذا السؤال عدد من األسدلة الفرعية التالية:
الساااااؤال األول :ما أثر الت،طيط اوساااااتراتيجي بأبعاده (المساااااا البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجيةد على تحقيق
االستباقية في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية؟
السؤال الثاني :ما أثر الت،طيط اوستراتيجي بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االبتكار
في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية؟
ال سؤال الثالث :ما أثر الت،طيط او ستراتيجي بأبعاده (الم سا البيدي ،و صيانة او ستراتيجيةد على تحقيق التفرد
في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية ؟
السااؤال الرابع :ما أثر الت،طيط اوسااتراتيجي بأبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق أخذ
الم،اطرة في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية ؟
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أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراساااااااة في كونها تناولت أحد المفاهيم اودارية الحديثة والمهمة في ندارة األعمال ،وهي أثر
الت،طيط او ستراتيجي في تحقيق ريادة ال لركات ،وتتجلى أهمية الت،طيط او ستراتيجي في كونه يعظم مكانة ال لركات،
ويساااير بها باالتجاه الذل ترنب بالتوجه نليه من خالل تحقيق الريادة في أعمالها ،وتتضاااا أهمية الدراساااة في الجوانب
التالية:
اوالً :األهمية النظرية:
تأتي أهمية الدراسااااااااة من الناحية النظرية من أنها تناولت موضاااااااوعا حيويا يعزز من تبني مفهوم الت،طيط
اوسااتراتيجي ،وتسااليط الضااوا عليه ،وساابل اساات،دامه كوساايلة هادفة في تحقيق ريادة اللااركات ،األمر الذل قد حظي
باهتمام الباحثين ،ويلكل نقطة انطالق نحو دراسات جديدة لموضوع الدراسة.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
تنبع أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية من أهمية االرتباث العملي لآلثار المباشرة ونير المباشرة ألثرالت،طيط
اوسااااتراتيجي في تحقيق ريادة شااااركة مجموعة منير ساااا،تيان التجارية ،ن ننها جاات متزامنة مع موجة اهتمام كل من
القطاعات العامة وال،اصاااة بعملية التطوير والتحديث واوصاااالح ،وبالتالي من الممكن االساااتفادة من نتائج هذه الدراساااة
في البحث عن العوائق والملاااكالت التي تعترض سااابل التعامل مع معطيات الت،طيط اوساااتراتيجي فيها ،باللاااكل الذل
يساعد على توسيع مجاالت عمل هذه اللركة ،وات،ا قراراتها بما يحقق الريادة لها .ومن المؤمل أن ت،رج الدراسة في
نتائج وتوصيات لمت،ذل القرار في هذه اللركة عينة الدراسة التي من شأنها تعزز أثر الت،طيط اوستراتيجي في تحقيق
ريادة اللركة بما ينعكس على أدائها.
فرضيات الدراسة:
استكماال لمتطلبات الدراسة ولإلجابة عن التساؤالت التي تم تناولها في ملكلة الدراسة تمت صيانة الفرضيات
بطريقة النفي لإلجابة عن أسدلة الدراسة على النحو اآلتي:
الفر ضية الرئي سة األولى :ال يوجد أثر و داللة نح صائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط او ستراتيجي بأبعاده
(المساااااا البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجيةد على تحقيق ريادة األعمال بأبعادها (االساااااتباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ
الم،اطرةد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
وينبثق عن الفرضية الرئيسة األولى مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوستراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االستباقية في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوستراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االبتكار في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوستراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق التفرد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
الفر ضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة ال يوجد أثر و داللة نح صائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د
للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي ،وصااايانة اوساااتراتيجيةد على تحقيق أخذ الم،اطرة في شاااركة مجموعة
منير س،تيان التجارية.
أنموذج الدراسة
لتحقيق الغرض من الدراساااااااة والوصاااااااول نلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتغيرات المساااااااتقلة (الت،طيط
اوساااااتراتيجيد في المتغير التابع (ريادة اللاااااركاتد ،قام الباحثان بتطوير أنمو ج خاص بالدراساااااة .واللاااااكل رقم (1د
يوضا أنمو ج الدراسة وأبعادها.
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شكل ( )1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات المبينة في جدول رقم (1د
جدول رقم ( )1مراجع األنموذج
المتغير
المتغير المستقل:
الت،طيط اوستراتيجي

المتغير التابع:
ريادة األعمال

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
الديراول (2017د  ،اللي،لي (2013د  ،جرار و دويكات (2013د  ،الكلوب (2015د ،الدليمي (2013د.
Wheelen & Hunger (2012), Aldehayyat & Tawaissi (2011), Aldejwi(2014), Sadeghifar,
J., Jafari, M., Tofighi, S., Ravaghi, H., & Maleki, M. R. (2015).
اللي،لي (2013د ،الكلوب (2015د ،الزعبي (2016د ،النصيرل (2017د ،الدليمي (2013د ،عيسى
(2010د.
Shamsuddin, S., Othman, J., Shahadan, M. A., & Zakaria, Z. (2012), Szymanska (2015),
Plummer(2016), Bierwerth, M., Schwens, C., Isidor, R., & Kabst, R. (2015), Hornsby, J.
S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002).

التعريفات اإلجرائية:
قام الباحثان بتحديد التعريفات اوجرائية للمصاااااااطلحات الواردة في الدراساااااااة وللمتغيرات المساااااااتقلة والتابعة
وأبعادها التي تم قياسها من خالل االستبانة على النحو اآلتي:
الت،طيط اوسااااتراتيجي (Strategic Planningد :هو عملية يحدد فيها المديرون رؤيتهم للمسااااتقبل ،نضااااافة نلى تحديد
أهدافهم وأهدا اللركة .وتتضمن العملية أيضا تحديد التسلسل الذل يجب أن تقع فيه تلك األهدا  ،فيتم تمكين اللركة
للوصااول نلى رؤيتها المذكورة .وتم قياسااه من خالل أبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد في شااركة مجموعة
منير س،تيان التجارية ومن العبارات التي وردت في االستبانة.
المساااااااا البيدي (Environment Scanningد :هو تقييم اآلثار الممكنة والمحتملة للعوامل ال،ارجية والداخلية ،وتنظيم
اللاااااروث الالزمة للبقاا والنمو في اللاااااركة ،وينتج عنها تحليل (SWOTد .وتم قياساااااه من خالل العبارات الواردة في
االستبانة (10-1د.
صاايانة اوسااتراتيجية (Strategic Formulationد :تحديد نايات اللااركة وأهدافها الرئيسااة ،و لك في ضااوا الرؤية
المستقبلية اللاملة .وتم قياسه من خالل العبارات الواردة في االستبانة (20-11د.
ريادة اللااركات (Corporate Entrepreneurshipد :هي قدرة اللااركة على ننلاااا خدمات أو أعمال جديدة ،والتميز
بها عن اللااركات األخرأ ل،لق قيمة ،وتحقيق نمو جديد في اويرادات من خالل التفكير والعمل الجاد والمتواصاال .وتم
قياساااها من خالل أبعادها (االساااتباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شاااركة مجموعة منير سااا،تيان التجارية
ومن العبارات التي وردت في االستبانة.
االساااتباقية (Proactivenessد :هو سااالوك يتضااامن العمل في وقت مبكر من وضاااع مساااتقبلي ،بدال من مجرد الرد أو
التكيل مع الموقل الجديد .وتم قياسه من خالل العبارات الواردة في االستبانة (26-21د.
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االبتكار(Innovationد :عملية ترجمة فكرة أو اختراع نلى سااااالعة أو خدمة ت،لق قيمة أو يدفع العمالا مقابلها .نالبا ما
ينتج عن االبتكارات تطبيق األفكار من قبل اللركة من أجل زيادة تلبية احتياجات وتوقعات العمالا .وتم قياسه من خالل
العبارات الواردة في االستبانة (32-27د.
التفرد (Uniquenessد :هو حالة تكون فيها األشااياا في اللااركة م،تلفة عن نيرها من اللااركات األخرأ المنافسااة لها
في العمل ،سااواا أكان لك بطبيعة المنتجات أو ال،دمات التي تقدمها وكذلك بطبيعة الموارد التي تمتلكها .وتم قياسااه من
خالل العبارات الواردة في االستبانة (38-33د.
االخذ بالم،اطر (Taking Risksد :قابلية واسااااااتعداد اللااااااركة على المبادأة والمجازفة ،واكتلااااااا مصااااااادر الموارد
واستغاللها في ظل بيدة الغموض .وتم قياسه من خالل العبارات الواردة في االستبانة (44-39د.
حدود الدراسة
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على شركة مجموعة منير س،تيان التجارية ة األردن.
الحدود الزمانية :تم ننجاز هذه الدراسة خالل العام الدراسي .2019-2018
الحدود البلرية :اقتصرت هذه الدراسة على المديرين في المستويات العليا والوسطى في شركة مجموعة منير س،تيان
التجارية.
الحدود العلمية :تتمثل الحدود العلمية في قياد المتغيرات المسااتقلة (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد والمتغيرات
التابعة (االستباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية ،كما هي في أنمو ج
الدراسة.
اإلطار النظري
التخطيط اإلستراتيجي
يعد الت،طيط اوسااتراتيجي من أبرز المفاهيم في األدبيات ال،اصااة باودارة ،فيؤدل الت،طيط اوسااتراتيجي أثرا
بارزا في بناا المنظمات عموما ومنظمات األعمال بلاااااااكل خاص ،وهذا األثر يعتمد على طبيعة أعمال المنظمة وما
تواجهه من تحديات كبيرة ،وعليه فقد اكت سب الت،طيط او ستراتيجي كممار سة وتطبيق أهمية بالغة في ضوا التطورات
الملاااهودة في عالم األعمال بما تحتويه من خطوات متسااالسااالة تبدأ في التحليل البيدي الداخلي ومن ثم ال،ارجي ،نضاااافة
نلى صااايانة اوساااتراتيجية التي تتضااامن الت،طيط اوساااتراتيجي الساااليم ،والوقو على أبرز نتائجها وتقويم أل أخطاا
تضاامنتها ،وتعزيز كل ما هو جيد فيها ،من هنا تأخذ اوسااتراتيجية بعين االعتبار حجم المنظمة ودراسااة بيدتها وتهديداتها
وفرصاااها ،من هنا فإن الت،طيط اوساااتراتيجي ودراساااته يعد موضاااوعا مهما ال بد من دراساااته ،والوصاااول نلى مكوناته
األساسية على ضوا الدراسات واألدبيات السابقة في هذا المجال ( درة وجرادات :2014 ،ص6د.
أبعاد التخطيط اإلستراتيجي
التحليل البيئي
تتكون البيدة في المنظمات من جزئين ،وهما :البيدة الداخلية والبيدة ال،ارجية التي تعمل ضمنها هذه المنظمات،
وعليه فال بد للمنظمات من تناول هاتين البيدتين ،وبيان خصائصهما المهمة وطرق التحليل لكل واحدة على حدا.
تحليل البيئة الداخلية
يعد تحليل البيدة الداخلية في المنظمات مصاااادرا مهما في تحديد نقاث القوة والضااااعل للمنظمة ،فال بد من القيام
بدراسااة هذه النقاث التي قد تؤثر بلااكل كبير في أداا المنظمة في الداخل ،وبالتالي فإن تحليل البيدة الداخلية يعنى بموارد
المنظمة ونمكانياتها الم،تلفة )Hill & Jones, 2010:P72د.
ويرأ (Barnat, 2007: p81د أن التحليل البيدي الداخلي للمنظمة يحدد من خالله جميع خصااااااااائص البيدة
الداخلية التي ت،ضع لسيطرتها ،و لك للتوصل نلى نقاث قوتها وضعفها ،نضافة نلى أن هذا التحليل يسعى باستمرار نلى
تعزيز نقاث القوة لمواردها النادرة.
تحليل البيئة الخارجية
تمثل البيدة ال،ارجية تحديا كبيرا للمنظمات بم،تلل أنواعها ،فيؤدل تحليل البيدة ال،ارجية أثر ا مهما من خالل
استكلا العديد من العناصر التي ال بد من أخذها بعين االعتبار عند القيام بهذا التحليل الذل يهد عادة نلى دعم ات،ا
القرارات المتنوعة في المنظمات التي تبنى من خالل دراساااة الوضاااع ال،ارجي لها ،ال سااايما أن المنظمات تواجه العديد
من التحديات والفرص المتاحة لها ضااااااامن البيدة العاملة لها والتي ينبغي عليها أن تقوم في انتنام الفرص ،وتجنب
التهديدات قدر االمكان (Daft, 2010: P191د.
الريادة
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في ضاااااااوا التوجهات العالمية نحو التركيز على االقتصااااااااد المعرفي وتعميق ثقافة العمل والت،فيل من قيود
الوظيفة تأتي أهمية ملروعات ريادة األعمال لتأخذ أهمية كبيرة في دعم االقتصاد ،وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا.
وقد تجلى االهتمام المتزايد في مفهوم ريادة األعمال في وجود هد اقتصاااااااادل بضااااااارورة تنمية ثقافة ريادة
األعمال ،ودمجه مع المساعدات الفنية والتدريبية والمادية الالزمة ،وكذلك العناية بإصدار تلريعات المنظمة لهذا النلاث
و لك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية (Knight & Liesch, 2016: p 93د.
أبعاد الريادة:
تمثلت أبعاد الريادة التي تبناها الباحثان في أنمو ج الدراساااااااة في أربعة أبعاد ،هي ( Shamsuddin et al.,
2012; Plummer, 2016; Alserhan, 2017د:
االبتكار
أشاااااار ( (Nieves, 2015, p55أن طبيعة العصااااار الحديث تحتم على المنظمات التوجه نحو االبتكار ،ويعود
لك نلى أهمية مفهوم االبتكار في جميع مجاالت الحياة ،نضاااااااافة نلى أثر المبتكرين في نعادة تلاااااااكيل العالم وفي تغيير
التاري والواقع ،ويعد االبتكار مجاال واسعا للتنافسفي الدول المتقدمة ،نال أن الجهود في الدول النامية ال تزال محدودة.
وأوضااااا (حريم ،2004 ،ص 48د أن أهمية االبتكار تتجسااااد في عملية التطوير والتنمية لدأ المنظمة بلااااكل
فعال ،ونيجاد فرص عمل كثيرة ومتجددة ،وتحساااااااين مساااااااتوأ اونتاجية ،والتقليل من التكاليل نلى حدودها الدنيا،
والمحافظة على البقاا في عالم يعجّ بالمنافسة ،نضافة نلى تحسين كفااة المنظمة وتطوير منتجاتها.
التفرد
قد يوصااااال الفرد المبدع بالتفرد نال أنه ليس نبداع؛ وبالتالي فإنهما نوعان م،تلفان من أنواع النلااااااث العقلي لإلنساااااان.
فالتفرد هو لك النوع من التفكير الذل يتساام بحساااسااية فائقة ودراك الملااكالت وقدرة كبيرة على تحليلها وتقييمها ،وندراك نواحي
النقص والقصااااااور فيها ،ويملك صاااااااحب هذا النوع من التفكير قدرة كبيرة على ننتاج األفكار التي تتساااااام بالتميّز والتفرد والجدّة،
ويتميز بالسااهولة في ننتاج عدد كبير من األفكار في وقت قصااير ،وبالمرونة في التحول من فكرة نلى أخرأ ،ويتساام صاااحب هذا
النوع من التفكير بقدرة كبيرة على الت،يل والتصااااور واونلاااااا والتركيب والبناا ،ونيجاد عالقات جديدة وتفساااايرات متميزة لفهم
الواقع والتعبير عنه وتغييره نلى األفضااااال ،وتكون نتائجه خالّقة ،وليسااااات روتينية أو نمطية ( Dimitratos & Jones, 2005:
p72د.

أخذ المخاطرة
يركزّ هذا البُعد على الصاافات والساامات أو ال،صااائص التي تميّز األشاا،اص الرياديين .وهناك من الباحثين من
يركز على سااااااامات الم،اطرة واالساااااااتقالل والرؤيا ونفا البصااااااايرة واالنفتاح ،وهناك من يركز على الطالقة الفكرية
واألصااااااااالة والثقة بالنفس وسااااااارعة البديهة ،والقدرة على التعامل مع اآلخرين والجرأة في نبداا اآلراا والمقترحات
(Chandra, 2017: p 69د .وعلى هذا األساااااااااد يعر بُ عد تح مل الم ،اطر على أ نه مجمو عة من العمل يات التي
يساااات،دمها اونسااااان بما هو متوفر لديه من القدرات العقلية والفكرية والصاااافات اللاااا،صااااية ،وما يحيط به من مؤثرات
م،تلفة في أن ينتج ننتاجا نافعا للمنظمة التي فيها أو المجتمع الذل يعيش فيه ،دون ال،و من الم،اطر المحيطة في بيدة
المنظمة (Clark, Li and Shepherd, 2018: p52د.
االستباقية
ترتبط اال ستباقية بالقدرة على اال ستعداد مقدما مع صعوبات محتملة ،وفعالية الم لاركة في الم لاكل التي ستقع
في المساااااااتقبل والحاجات والتغييرات التي قد تطرأ ،وتعبر االساااااااتباقية عن قدرة المنظمات على نيجاد الفرص أو تمييز
الفرص عند القيام بطرح منتجات جديدة في سوق العمل.
فينظر ( الزعبي :2016 ،ص49د نلى االساااااااتباقية في كونها عملية الملااااااااركة في التغييرات والمساااااااتجدات
واالنتباه نلى البيدة المحيطة ،وقدرة المنظمات على االساااااااتمرارية ،وتحقيق الفوائد من خالل التغييرات التي قد تطرأ،
ويرتبط ساااااالوك االسااااااتباقية مع العديد من المفاهيم المرتبطة بقدرة المنظمات على اسااااااتغالل الفرص التي تتعلق بتقديم
منتجات جديدة ونادرة وم،تلفة عن بقية المنافسين في الوقت والمكان المناسب.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
هدفت دراسةالكلوب (2015د نلى قياد أثر الت،طيط اوستراتيجي فى ريادة اللركات قطاع ال،دمات األردني،
وتمثلت متغيرات الدراساااااة بالمتغير المساااااتقل الت،طيط اوساااااتراتيجي (التحليل البيدي ،والرؤية ،والرساااااالة ،واألهدا
اوسااتراتيجية ،وال،طط والسااياساااتد والمتغير التابع ريادة اللااركات (اوبداعية ،واالسااتباقية ،وأخذ الم،اطرةد ،وتكون
مجتمع الدراساااااة من شاااااركات قطاع ال،دمات المدرجة في بورصاااااة عمان وعددها (57د شاااااركة ،وتم توزيع (200د
استبانة .وأظهرت النتائج أن وجود تأثير للت،طيط اوستراتيجي في ريادة شركات قطاع ال،دمات ،ووجود تأثيرللت،طيط
اوساااتراتيجي في تحليل االحتياجات التدريبية .وقدمت الدراساااة مجموعة من التوصااايات ،أهمها :ضااارورة زيادة اهتمام
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شركات قطاع ال،دمات بتطبيق الت،طيط او ستراتيجي ،ونعطائه األهمية والمكانة التي ي ستحقها ،وت لجيع العاملين لديها
على تقديم األفكار الجديدة واوبداعية.
هدفت دراسااة الزعبي (2016د نلى قياد أثر نسااتراتيجيات الريادة في تحسااين ممارسااات ندارة ساالساالة التوريد
في اللااركات الصااناعية األردنية وتحديد األبعاد األكثر أهمية في ممارسااات ندارة ساالساالة التوريد لللااركات الصااناعية
األردنية .ولتحقيق أهدا الدراسااة تم اساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي وتم اساات،دام االسااتبانة أداة لجمع المعلومات من
العاملين في اللااركات الصااناعية األردنية البالغ عددها (8د شااركات ،فتم توزيع (150د اسااتبانة ،وأهم ما توصاالت نليه
الدراسااة من نتائج هو وجود موافقة وبدرجة مرتفعة وسااتراتيجيات الريادة بأبعادها (اوبداع ،واالبتكار ،وأخذ الم،اطرد
في تحسين ممارسات سلسلة التوريد في اللركات الصناعية األردنية .وبناا على نتائج الدراسة فقد أوصت بنلر مفاهيم
الريادة واوبداع واالبتكار في اعمال اللركات من خالل تقديم الحوافز المادية والعينية للعاملين من المتميزين والمبدعين
هدفت دراساااة ) Bierweth, Schwens, Isidor, Kabst (2015نلى تجميع األبحاث الساااابقة المتعلقة بعالقة
األداا مع ريادة أعمال اللركات بأبعادها (التجديد اوستراتيجي ،واالبتكار ،وم،اطرة اللركةد من  43عينة مستقلة بما
في لك  13237شاااركة ،فأظهرت النتائج أن التجديد اوساااتراتيجي واالبتكار والمغامرة لللاااركات يؤثر نيجابا على أداا
اللااااااركة .نضااااااافة نلى لك ،قامت بإجراا تحليالت للتحقق مما ن ا كانت العالقات ت،تلل عن وجود العديد من العوامل
المحددة للدراسااة وكيل ت،تلل هذه العالقات .واسااتنتجت الدراسااة أن االبتكار له تأثير أقوأ على األداا في التكنولوجيا
العالية مقارنة بالصاااناعات ات التقنية المتدنية ،والعالقة بين اللاااركات المغامرة واألداا هي األقوأ في أوروبا (مقارنة
بأمريكا اللاااامالية وآسااااياد ،ومن أبرز التوصاااايات التي تقدم بها الباحث االهتمام بدراسااااة المزايا لكل بعد من أبعاد ريادة
اللركات وأثره على اودارة.
هدفت دراسة ) Sadeghifar, Jafari, Tofighi, Ravaghi & Maleki, (2015نلى بيان العالقة بين الت،طيط
اوساااتراتيجي كممارساااة ندارية مهمة بالبعد (صااايانة اوساااتراتيجيةد وبين حالة مرحلة التنفيذ والتقييم في عملية اودارة
اوستراتيجية للم ست لفيات اويرانية ،تم ننجاز هذه الدراسة في  24م ست لفى تعليمي في طهران ،كانت أداة جمع لبيانات
عبارة عن اسااتبانة يلااتمل على  130عنصاارا ،فقامت هذه االسااتبانة بقياد حالة صاايانة ال،طة اوسااتراتيجية وتنفيذها،
وتقييمها نضاافة نلى المتطلبات والتساهيالت وفوائدها في المساتلافيات المدروساة ،وفقا للنتائج تبين نياب الحافز الداخلي
المناسااااب لصاااايانة اوسااااتراتيجيات وتنفيذها ،وأهم التوصاااايات ضاااارورة البدا في وضااااع الت،طيط اوسااااتراتيجي وفقا
للمتطلبات القانونية لوزارة الصحة،و تنفيذ ال،طة اوستراتيجية الموثقة بكفااة مع نجراا تقييم صحيا للنتائج.
وهدفت دراساااة ) Szymanska,(2015نلى بيان قدرة بعض اللاااركات العائلية على الحفاظ على تركيز أعمال
وريادة األعمال على مدأ األجيال والتفاعل بين العائلة واألفراد نير العائليين الذين يمكن أن يساااااهموا في خلق ظرو
للريادة ،وكذلك الطرق التي تؤثر بها الهوية التنظيمية على روح المبادرة واالبتكار لدأ اللركة ،تلير نتائج الدراسة أن
هذا البحث قدم دليال على أن اللاااركات العائلية قادرة على نطالق برنامج يركز على زيادة االبتكار والم،اطرة ،وتحقيق
نتائج ات مغزأ ،وكلفت البيانات أيضا عن انفتاح المؤسسة تجاه الم،اطر التي تدعم التجريب ،وقدمت الدراسة أيضا
مقترحات نظرية تتعلق باألسدلة حول كيل ولما ا يمكن أن تعمل اللركات العائلية عبر األجيال ،مع التركيز على تنظيم
الملاريع و تعزيز روح المبادرة.
وهدفت ) Plummer (2016دراسة لتحديد ما ن ا كانت العالقة موجودة بين التوجه الريادل واست،دام ال،دمات
االسااتلااارية ال،ارجية في اللااركات الصااغيرة والمتوسااطة ،وأجرت الدراسااة الكمية لـاااااااا  258من أصااحاب اللااركات
الصاااغيرة والمتوساااطة ،واساااتنتجت البيانات المأخو ة من هذه عينة الدراساااة عن وجود عالقة ات داللة نحصاااائية بين
التوجه الريادل بأبعاده (األخذ بالم،اطرة ،واالستباقية ،واالبتكار د ،واست،دام ال،دمات االستلارية ال،ارجية .وأوصت
الدرا سة بتحديد درا سة طويلة ما ن ا كانت الزيادة في التوجه الريادل تؤدل أو تت،لل في ا ست،دام ال،دمات اال ست لارية
ال،ارجية ،نضافة نلى أن تضمن األبحاث مقاييس أداا في نما ج التوجه الريادل.
وهدفت دراسااة الديراول (2017د نلى تحليل أثر الت،طيط اوسااتراتيجي على أداا المنظمات األهلية العاملة في
قطاع نزهوتم اسااات،دام المنهج الوصااافي التحليلي من خالل تطبيق أسااالوب العينة العلاااوائية من المنظمات االجتماعية
العاملة بقطاع نزه مقدارها (250د مفردة ،ومن أهم النتائج التي قدمها البحث وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين جميع
أبعاد الت،طيط اوساااتراتيجي (أهدا  ،صااايانة ،ونعداد ،تطبيق ،ورقابة وتقييم الت،طيط اوساااتراتيجي( وأداا المنظمات
األهلية العاملة في قطاع نزة ،مع تأكيد أثر الريادة كوسااااايط ومعزز لألثر بين الت،طيط اوساااااتراتيجي وأداا المنظمات.
ومن أهم توصاااايات البحث االسااااتعانة بال،براا عند تجهيز ال،طط اوسااااتراتيجية ،وزيادة اونفاق الم،صااااص للت،طيط
اوستراتيجي ،ونشراك العاملين بعملية الت،طيط اوستراتيجي
منهج الدراسة
207

اعتمدت الدراساااة على المنهج الوصااافي التحليلي في التعامل مع البيانات ،فوصااافت الظاهرة ومجتمع الدراساااة.
ويتمثل الجزا التحليلي في توظيل األسلوب اوحصائي المناسب في معالجة البيانات والمعلومات التي است،دمها الباحثان
للوصول ألهدا الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسااة من موظفي شااركة مجموعة منير ساا،تيان التجارية ،وتم دراسااتها كدراسااة حالة .والبالغ
عدد موظفيها ( 673موظفاد.
وحدة المعاينة والتحليل
تكونت وحدة المعاينة من المديرين في اودارتين العليا والوسااااطى في شااااركة مجموعة منير ساااا،تيان التجارية
والبالغ عددهم ( 287موظفاد ،وتمت الدراسااااة بالمسااااا اللااااامل .ووزعت االسااااتبانة عليهم جميعا ،وبلغت االسااااتبانات
الصالحة للتحليل (282د و لك بنسبة (%98.3د من مجموع االستبانات التي وزعت على أفراد العينة.
خصائص عينة الدراسة:
تم عرض خصااااااائص العينة و لك بوصاااااال المتغيرات الديمونرافية وهي (النوع االجتماعي ،والفدة العمرية،
والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وعدد سنوات ال،برةد ،وعرضت النتائج على النحو اآلتي:
الجدول ( :)2وصف عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديموغرافية
المتغير
النوع االجتماعي

الفدة العمرية

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

سنوات ال،برة

المستوى  /الفئة
كر
أنثى
المجموع
أقل من  25سنة
من  –25أقل من  35سنة
من  -35أقل من  45سنة
من  -45أقل من  55سنة
 55سنة فأكثر
المجموع
دبلوم مجتمع شامل
بكالوريود
ماجستير
دكتوراه
المجموع
مدير دائرة
رئيس قسم
نائب رئيس قسم
مساعد رئيس قسم
ملر مبيعات
قائد فريق
المجموع
من سنة – أقل من  5سنوات
من  – 5أقل من  10سنة
من  -10أقل من  20سنة
 20سنة فأكثر
المجموع

العدد
243
39
282
54
77
56
55
40
282
57
183
25
17
282
58
63
19
51
59
32
282
105
93
46
38
282

النسبة المئوية %
86.2
13.8
100.0
19.1
27.3
19.9
19.5
14.2
100.0
20.2
64.9
8.9
6.0
100.0
20.6
22.3
6.7
18.1
20.9
11.3
100.0
37.2
33.0
16.3
13.5
100.0

يوضاااا الجدول (2د وصااال عينة الدراساااة و لك بناا على المتغيرات الديمونرافية الموضاااوعة ألفرادها على
النحو اآلتي:
أوالً :النوع االجتماعي
كانت نسااااابة الذكور أعلى من نسااااابة اوناث في حين كانت نسااااابة الذكور (%86.2د ،أما نسااااابة اوناث فكانت
(%13.8د ،مما يدل على أن اللركة تستقطب الذكور بلكل أكبر ،و لك نظرا لقدرة تحملهم لم،تلل أنواع العمل.
ثانياً :الفئة العمرية
نن الفدة العمرية (من 35-25د كانت هي أعلى نسااااااابة بين الفدات األخرأ و لك بنسااااااابة (%27.3د ،أما الفدة
العمرية ( 55سنة فأكثرد كانت أقل ن سبة بين الفدات فبلغت (%14.2د .ويعزأ لك نلى أن ال لركة ت ستقطب أكبر عدد
من اللباب من أجل االستفادة من طاقاتهم الكبيرة.
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ثالثاُ :المؤهل العلمي
نن أعلى نسااااااابة بين المؤهالت كانت للمؤهل العلمي (البكالوريودد بنسااااااابة (%64.9د ،أما أدنى نسااااااابة بين
المؤهالت العلمية كانت (الدكتوراهد و لك بنسااابة (%6د .وهذا ما يدل على اهتمام اللاااركة بالمساااتوأ التعليمي للعاملين
فيها وتوفرها في سوق العمل األردني.
رابعاً :سنوات الخبرة
أما من حيث ساانوات ال،برة فكانت أعلى نساابة للذين كانت خبرتهم أقل من  5ساانوات و لك بنسااة (%37.2د،
وتالها بنسااابة (%33د للذين خبرتهم من  10-5سااانوات ،وأشاااارت النتائج نلى أن أدنى نسااابة كانت للذين يملكون خبرة
 20سنة فأكثر بنسبة (%13.5د .وهذا يعزأ نلى أن اهتمام اللركة بتوظيل اللباب عال ،وأن عمليات الترفيع سريعة
مما يدل على استقرار اللركة.
اإلحصاء الوصفي
لقد تم حساااب كل من المتوسااط الحسااابي واالنحرا المعيارل لمتغيرات الدراسااة كل على حدة ،وكانت النتيجة
على النحو اآلتي:
أوال :أبعاد المتغير المستقل (التخطيط اإلستراتيجي)
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية لعناصرالتخطيط اإلستراتيجي
المجال
المسا البيدي
الت،طيط اوستراتيجي
صيانةاوستراتيجية
الت،طيط اوستراتيجي

المتوسط الحسابي
3.7191
3.9163
3.8177

االنحراف المعياري
.76665
.67446

درجة التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين من الجدول (3د أن المتوساااط الحساااابي للمتغير المساااتقل الت،طيط اوساااتراتيجي ككل (3.82د وانحرا
معيارل (0.68د وبتقدير مرتفع ،وأن أعلى العناصاااار هو العنصاااار (صاااايانةاوسااااتراتيجيةد كان تقديره مرتفعا بوسااااط
حساااابي قدره (3.92د وانحرا معيارل (0.67د ،وأن عنصااار المساااحالبيدي وساااطه الحساااابي كان (3.72د وتقديره
مرتفع وهو أدنى متوسااط حسااابي بين العنصاارين .وهذا ما يدل على أن مسااتوأ تطبيق عناصاار الت،طيط اوسااتراتيجي
عال في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ثانياً :عناصر المتغير التابع (الريادة)
تم قيااااد المتغير التاااابع (الرياااادةد و لاااك من خالل أربعاااة أبعااااد وهي (االساااااااتبااااقياااة ،واالبتكاااار ،والتفرد،
وأخذالم،اطرةد .والتعر نلى مستوأ اوجابات ألفراد عينة الدراسة عن الفقرات ال،اصة بكل بعد من األبعاد،و لك من
خالل نجراا التحليل اوح صائي الو صفي و لك بح ساب المتو سطات الح سابية واالنحرافات المعيارية ،وهذا ما يو ضحه
اآلتي:
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية ألبعاد الريادة
المجال
االستباقية
االبتكار
التفرد
أخذالم،اطرة

الريادة

الريادة

المتوسط الحسابي
3.9486
3.9704
3.9368
3.8956
3.9379

االنحراف المعياري
.72615
.68286
.75905
.74641

درجة التقدير
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتبين من الجدول (4د أن المتوسااااااط الحسااااااابي للمتغير التابع الريادة ككل (3.94د وانحرا معيارل (0.68د
وبتقدير مرتفع ،وأن البُعد (االبتكارد كان تقديره مرتفعا بوسط حسابي قدره (3.97د وانحرا معيارل (0.68د ،والبعد
(االساااتباقيةد جاا بوساااط حساااابي (3.95د وانحرا (0.73د ،والبعد (التفردد جاا بوساااط حساااابي (3.94د وانحرا
(0.76د ،وأخيرا جاا البُعد أخذالم،اطرة بأدنى وساااط حساااابي فبلغ (3.90د .وهذا ما يدل على اهتمام شاااركة مجموعة
منير س،تيان التجارية بأبعاد الريادة ومستوأ تنفيذها وتطبيقها بلكل عال وسليم.
تم اعتماد معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alphaد لالتسااااااااق الداخلي ،و لك للتأكد من مدأ صاااااااالحية
االساااتبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراساااة الحالية .لقياد مساااتوأ االتسااااق الداخلي لفقرات االساااتبانة تم اسااات،دام
معامل كرونباخ ألفا ،ويوضا الجدول (5د لك.
الجدول ( :)5معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)
المحور
الت،طيط اوستراتيجي
الريادة

المجال
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية
االستباقية
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معامل ثبات االتساق الداخلي
.927
.902
.884

.836
.887
.903
.970

االبتكار
التفرد
أخذ الم،اطرة
األداة ككل

يتبين من الجدول (5د أن معامل الثبات الكلي للمتغير المستقل (الت،طيط اوستراتيجيد والمتغير التابع (الريادةد
كانت أعلى من (%70د؛ مما يدل على أنه يوجد نتساااااق داخلي بين فقرات أداة الدراسااااة و لك بنساااابة (%97د ،وهذا ما
يؤكد صالحية اداة الدراسة في اختبار الفرضيات ونسبة كبيرة.
اختبار التوزيع الطبيعي
الجدول ( :)6التوزيع الطبيعي للبيانات
المجموع
282
3.9379
.62437
.107
.000c

حجم العينة
المتوسط الحسابي Normal
االنحرا المعيارل Parametersa,b
Kolmogorov-Smirnov
tailed) - Asymp. Sig. (2

Test Distribution Is Normal.
Calculated from Data.
يبين من الجدول (6د أن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي؛ فبلغ معامل التوزيع الطبيعي للمتغير التابع ككل
(0.107د وأن مستوأ الداللة (0.00د وهو أقل من (0.05د.
قبل قيام الباحثين باختبار فرضااايات الدراساااة ومن أجل ضااامان مناسااابة البيانات ومالامتها قام الباحثان بإجراا
اختبار معامل تضاااا،م التباين " ،" Variance Inflation Factor-VIFواختبار التباين المسااااموح به " " Tolerance
لكل متغير من المتغيرات المساااااااتقلة ،و لك للتأكد من عدم وجود ارتباث عال (Multi-Collinearityد بين المتغيرات
المستقلة.
الجدول رقم ( :)7اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به للتخطيط اإلستراتيجي
المتغيرات
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

معامل تقييم التباين ()VIF
2.578
2.249

التباين المسموح به Tolerance
.388
.318

يبين الجدول (7د قيم معامل تض،م التباين(VIFد والتباين المسموح "  "Toleranceلكل متغير ،فيلحظ أن قيمة
(VIFد لجميع المتغيرات كانت أقل من (10د وتلااابهت في النساابة (2.578د وأن قيمة التباين المسااموح (Toleranceد
لجميع المتغيرات كانت أكبر من (0.05د ،واستنادا على قاعدة القرار المتعلقة بـ (VIFد تدل القيم على عدم وجود ارتباث
بين المتغيرات المستقلة يعيق نجراا اختبار االنحدار .و لك باالعتماد على (Malhotra, 2010, P. 485د
اختبار فرضيات الدراسة
اختبار الفرضية الرئيسة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق ريادة األعمال بأبعادها (االسااتباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شااركة
مجموعة منير س،تيان التجارية.
ولفحص هذه الفرضاااااااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد ،و لك من أجل بيان أثر عناصااااااار الت،طيط
اوستراتيجي مجتمعة على الريادة و لك عند مستوأ داللة(α = 0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي.:
الجدول ( :)8جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير التابع ككل )Model Summary(b
النموذج
1

R
.829a

R square
.688

Adjusted R Square
.686

Std. Error of the Estimate
.34996

يبين الجدول (8د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااااتقل (الت،طيط اوسااااتراتيجيد ،والمتغير (الريادةد بلغت
(0.829د ويبين عالقة قوية جدا .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.688د ،أل أن النمو ج فسر  %68.8من التباين
الكلي.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (9د تحليل التباين ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)9تحليل التباين  ANOVAخاص بالمتغير التابع ككل
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8

مصدر البيانات

مجموع المربعات

درجة الحرية

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

75.373
34.170
109.543

2
279
281

متوسط
المربعات
37.687
.122

F

Sig

307.716

.000b

يوضااا الجدول (9د ان مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفر ضية ال صفرية وقبول الفر ضية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نح صائية عند م ستوأ داللة (α=0.05د للت،طيط
اوسااتراتيجي بأبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق ريادة األعمال بأبعادها (االسااتباقية ،واالبتكار،
والتفرد ،وأخذ الم،اطرةد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (10د:
يلير الجدول (10د نلى قيم معامالت االنحدار ،وهو موضا على النحو اآلتي:
الجدول ( :)10جدول المعامالت خاص بالمتغير التابع ككل)Coefficient(a
المعامل B
.215
.562

العنصر
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

الخطأ المعياري
.044
.050

Beta
.264
.607

Sig.
.000
.000

T
4.915
11.298

يتضا من الجدول (10د أن العنصرين (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد لهما أثر دال نحصائيا بمستوأ
داللة (0.00د وهو أقل من (0.05د على الريادة بجميع أبعادها.
الفرضية الفرعية األولى:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05دللت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االستباقية في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ولفحص هذه الفرضاااااااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد ،و لك من أجل بيان أثر عناصااااااار الت،طيط
اوستراتيجي مجتمعة على تحقيق االستباقية و لك عند مستوأ داللة ) ،(α=0.05والنتيجة على النحو اآلتي.:
الجدول ( :)11جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (االستباقية))Model Summary(b
النموذج
1

R square
.627

R
.792a

Std. Error of the Estimate
.44520

Adjusted R Square
.624

يبين الجدول (11د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المستقل (الت،طيط اوستراتيجيد ،والبعد (االستباقيةد بلغت
قيمته (0.792د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.627د ،أل أن النمو ج فسااااااار  %62.7من التباين الكلي ،أما
الباقي فيفسر بعوامل أخرأ .وهذا يدل على نرتباث عال جداّ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (12د تحليل التباين  ،ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)12تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (االستباقية)
النمو ج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
92.873
55.298
148.171

درجة الحرية
2
279
281

متوسط المربعات
46.437
.198

F
234.29

Sig
.00

يوضا الجدول (12د ان مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصغر من (0.05د ،وبذلك تم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ،وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للت،طيط
اوسااتراتيجي بأبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق االسااتباقية في شااركة مجموعة منير ساا،تيان
التجارية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (13د:
يلير الجدول (13د نلى قيم معامالت االنحدار وهو موضا على النحو اآلتي:
الجدول ( :)13جدول المعامالت خاص بالبعد (االستباقية))Coefficient(a
العنصر
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

المعامل B
-.074.916

الخطأ المعياري
.056
.063
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Beta
-.078.851

T
-1.32214.490

Sig.
.187
.000

يوضا الجدول (13د أن العنصر (صيانة اوستراتيجيةد قد بلغ مستوأ الداللة له (0.000د أل أن له أثرأ داال
نحصااااائيا عند مسااااتوأ الداللة (0.05د على االسااااتباقية ،أما المسااااا البيدي فليس له أثرا داال نحصااااائيا على مسااااتوأ
(0.05د.
الفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االبتكار في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ولفحص هذه الفرضاااااااياة أجرأ البااحثاان تحليال االنحادار المتعادد ،و لك من أ جل بياان عنااصااااااار الت،طيط
اوستراتيجي مجتمعة على تحقيق االبتكار ،و لك عند مستوأ داللة )(α=0.05
الجدول ( :)14جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (االبتكار) )Model Summary(b
النموذج
1

R square
.557

R
.747a

Std. Error of the Estimate
.45594

Adjusted R Square
.554

يبين الجدول (14د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (الت،طيط اوساااتراتيجيد ،والبعد (االبتكارد بلغت
قيمته (0.747د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.557د ،أل أن النمو ج فسااااااار  %55.7من التباين الكلي ،أما
الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (15د تحليل التباين ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)15تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (االبتكار)
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
73.033
57.999
131.032

متوسط المربعات
36.516
.208

درجة الحرية
2
279
281

F
175.659

Sig
.000

يوضااا الجدول (15د قيمة  Fكانت (175.659د ،وأن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ) (0.00أل أنه أصااغر
من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضاااااية الصااااافرية وقبول الفرضاااااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصاااااائية عند
مسااتوأ الداللة ) (a≤ 0.05للت،طيط اوسااتراتيجي بأبعاده (المسااا البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد على تحقيق االبتكار
في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (16د:
الجدول ( :)16جدول المعامالت خاص بالبعد (االبتكار))Coefficient(a
العنصر
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

المعامل B
-.003.759

الخطأ المعياري
.057
.065

Beta
-.004.750

T
-.06011.720

Sig.
.952
.000

يوضا الجدول (16د أن العنصر (صيانة اوستراتيجيةد قد بلغ مستوأ الداللة له (0.000د أل أن له أثرأ داال
نحصاااائيا عند مساااتوأ الداللة (0.05د على تحقيق االبتكار ،أما المساااا البيدي فليس له أثر دال نحصاااائيا على مساااتوأ
(0.05د.
الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق التفرد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ولفحص هذه الفرضاااااااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد ،و لك من أجل بيان أثر عناصااااااار الت،طيط
اوستراتيجي مجتمعة على تحقيق التفردو لك عند مستوأ داللة )(α=0.05
الجدول ( :)17جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (التفرد) )Model Summary(b
النموذج
1

R
.679a

R square
.461

Adjusted R Square
.457

Std. Error of the Estimate
.55917

يبين الجدول (17د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااااااتقل (الت،طيط اوسااااااتراتيجيد ،والبعد (التفردد بلغت
قيمته (0.679د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.461د ،أل أن النمو ج فسااااااار  %46.1من التباين الكلي ،أما
الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
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يوضا الجدول (18د تحليل التباين ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)18تحليل التباين خاص بالبعد (التفرد) ANOVA
مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

النموذج
1

مجموع المربعات
74.664
87.236
161.900

متوسط المربعات
37.332
.313

درجة الحرية
2
279
281

Sig
.00

F
119.395

يوضااا الجدول (18د قيمة  Fكانت (119.395د،وأن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصااغر
من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضاااااية الصااااافرية وقبول الفرضاااااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصاااااائية عند
م ستوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط او ستراتيجي بأبعاده (الم سا البيدي ،و صيانة او ستراتيجيةد على تحقيق التفرد في
شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (19د:
يلير الجدول (19د نلى قيم معامالت االنحدار وهو موضا على النحو اآلتي:
الجدول ( :)19جدول المعامالت خاص بالبعد (التفرد) )Coefficient(a
العنصر
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

المعامل B
.544
.176

الخطأ المعياري
.070
.079

Beta
.549
.157

T
7.785
2.222

Sig.
.000
.027

يوضا الجدول (19د أن العنصر (المسا البيديد كان مستوأ الداللة له (0.000د وهو أصغر من (0.05د أل
أن له أثرأ داال نحصااائيا على تحقيق التفرد ،أما العنصاار (صاايانة اوسااتراتيجيةد كان مسااتوأ الداللة له (0.027د وهو
أصغر من (0.05د أل أن له أثرأ داال نحصائيا على تحقيق التفرد ،ولكن بمستوأ أقل من المسا البيدي.
الفرضية الفرعية الرابعة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده (المساااا البيدي،
وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق أخذ الم،اطرة في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
ولفحص هذه الفرضاااااااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد ،و لك من أجل بيان أثر عناصااااااار الت،طيط
اوستراتيجي مجتمعة على تحقيق أخذ الم،اطرة ،و لك عند مستوأ داللة (α = 0.05د.
الجدول ( :)20جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (أخذ المخاطرة) )Model Summary(b
النموذج
1

R
.718a

R square
.515

Std. Error of the Estimate
.52177

Adjusted R Square
.511

يبين الجدول (20د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااتقل (الت،طيط اوساااتراتيجيد ،والبعد (أخذ الم،اطرةد
بلغت قيمته (0.718د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.515د ،أل أن النمو ج فسر  %51.5من التباين الكلي ،أما
الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (21د تحليل التباين ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)21تحليل التباين خاص بالبعد (أخذ المخاطرة) ANOVA
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
80.599
75.955
156.554

درجة الحرية
2
279
281

متوسط المربعات
40.299
.272

F
148.028

Sig
.00

يوضااا الجدول (21د قيمة  Fكانت (148.028د،وأن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصااغر
من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضاااااية الصااااافرية وقبول الفرضاااااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصاااااائية عند
مسااااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوسااااتراتيجي بأبعاده (المسااااا البيدي ،وصاااايانة اوسااااتراتيجيةد على تحقيق أخذ
الم،اطرة في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (22د:
الجدول ( :)22جدول المعامالت خاص بالبعد (أخذ المخاطرة))Coefficient(a
العنصر
المسا البيدي
صيانة اوستراتيجية

المعامل B
.393
.395

الخطأ المعياري
.065
.074
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Beta
.403
.356

T
6.024
5.324

Sig.
.000
.000

يوضا الجدول (22د أن العنصرين (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد كان مستوأ الداللة لهما (0.000د
وهو أصغر من (0.05د؛ أل أن لهما أثرا داال نحصائيا على تحقيق أخذ الم،اطرة.
مناقشة النتائج
أظهرت نتائج الدراسااة أن المتوسااط الحسااابي للمتغير المسااتقل الت،طيط اوسااتراتيجي ككل (3.82د وانحرا
معيارل (0.68د وبتقدير مرتفع ،وأن أعلى العناصااار هو العنصااار (صااايانة اوساااتراتيجيةد كان تقديره مرتفعا بوساااط
حساااابي قدره (3.92د وانحرا معيارل (0.67د ،وأن عنصااار المساااا البيدي وساااطه الحساااابي كان (3.72د وتقديره
مرتفع وهو أدنى متوسااط حسااابي بين العنصاارين .وهذا ما يدل على أن مسااتوأ تطبيق عناصاار الت،طيط اوسااتراتيجي
عال في شاااركة مجموعة منير سااا،تيان التجارية.اتفقت هذه النتيجة مع دراساااة (Aldehayyat & Tawaissi, 2011د
فأظهرت أن الت،طيط اوستراتجي بجميع متغيراته يلكل دعما قويا في رفع أداا اللركات.
أظهرت نتائج الدراسااااة أن المتوسااااط الحسااااابي للمتغير التابع الريادة ككل (3.82د وانحرا معيارل (0.68د
وبتقدير مرتفع ،وأن البُعد (االبتكارد كان تقديره مرتفعا بوسط حسابي قدره (3.97د وانحرا معيارل (0.68د ،والبعد
(االساااتباقيةد جاا بوساااط حساااابي (3.95د وانحرا (0.73د ،والبعد (التفردد جاا بوساااط حساااابي (3.94د وانحرا
(0.76د ،وأخيرا جاا البُعد أخذ الم،اطرة بأدنى وساااط حسااااب فبلغ (3.90د .وهذا ما يدل على اهتمام شاااركة مجموعة
منير سااا،تيان التجارية بأبعاد الريادة ومساااتوأ تنفيذها وتطبيقها بلاااكل عال وساااليم .واتفقت مع نتائج دراساااة (عيساااى،
2010د فااأظهرت وجود أثر ل داللااة احصااااااااائيااة ألبعاااد الريااادة منفردة (اوبااداع ،واالبتكااار ،والتفرد ،والم،اااطرة،
والمبادأةد في أداا األعمال الصاااااناعية الصاااااغيرة العاملة .واتفاقها مع دراساااااة (الزعبي2016 ،د وجود موافقة وبدرجة
مرتفعة وستراتيجيات الريادة بأبعادها (اوبداع ،واالبتكار ،وأخذ الم،اطرد في تحسين ممارسات سلسلة التوريد
نتائج تحليل الفرضيات
أظهرت نتائج الدراسااااةأن هناك أثرا ا داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α=0.05د للت،طيط اوسااااتراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق ريادة األعمال بأبعادها (االستباقية ،واالبتكار ،والتفرد ،وأخذ
الم،اطرةد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
واتفقاات مع نتااائج دراساااااااااة (جرار ودويكااات2013 ،د فااأظهرت أن هناااك أثرا ايجااابيااا لمقومااات الت،طيط
اوساااتراتيجي على عناصااار التميز باألداا ،ونتفقت أيضاااا مع نتائج دراساااة (اللاااي،لي2013 ،د في وجود أثر ل داللة
نحصاااائية للت،طيط اوساااتراتيجي بأبعاده على كفااة أداا المؤساااساااات ،واتفقت مع دراساااة (الكلوب2015 ،د وأظهرت
وجود تأثير للت،طيط اوساااااتراتيجي في ريادة شاااااركات قطاع ال،دمات ،ووجود تأثير للت،طيط اوساااااتراتيجي في تحليل
االحتياجات التدريبية .نضاااااااافة نلى اتفاقها مع دراساااااااة (الديراول2017 ،د في وجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع
أبعاد الت،طيط اوستراتيجي (أهدا  ،و صيانة ،ونعداد ،وتطبيق ،ورقابة وتقييم الت،طيط اوستراتيجي( وأداا المنظمات
األهلية العاملة في قطاع نزة ،مع تأكيد أثر الريادة كوسيط ومعزز لألثر بين الت،طيط اوستراتيجي وأداا المنظمات
أظهرت نتائج الدراساااة أن هناك أثرا ا داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االستباقية في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
وأظهرت أيضا نتائج الدراسة أن العنصر (صيانة اوستراتيجيةد قد بلغ مستوأ الداللة له (0.000د أل أن له
أثرأ داال نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د على االستباقية ،أما المسا البيدي فليس له أثر دال نحصائيا على مستوأ
(0.05د.
أظهرت نتائج الدراسااة أن هناك أثرا ا داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة ) (a≤ 0.05للت،طيط اوسااتراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق االبتكار في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
واتفقت مع نتائج دراساااااااة (الدليمي2013 ،د وأظهرت وجود أثر لمتغيرات الت،طيط اوساااااااتراتيجي (التحليل
البيدي ،وبناا الرسالة ،وتحديد األهدا  ،واوستراتيجية المؤسسية نحو االبتكارد في تعزيز االبتكار.
أظهرت نتائج الدراسااة أن العنصاار (صاايانة اوسااتراتيجيةد قد بلغ مسااتوأ الداللة له (0.000د أل أن له أثرأ
داال نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د على تحقيق االبتكار ،أما المسا البيدي فليس له أثر دال نحصائيا على مستوأ
(0.05د.
أظهرت نتائج الدراسااة أن هناك أثرا ا داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوسااتراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق التفرد في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العنصر (المسا البيديد كان مستوأ الداللة له (0.000د وهو أصغر من (0.05د
أل أن له أثرأ داال نحصاااائيا على تحقيق التفرد ،أما العنصااار (صااايانة اوساااتراتيجيةد كان مساااتوأ الداللة له (0.027د
وهو أصغر من (0.05د أل أن له أثرأ داال نحصائيا على تحقيق التفرد ولكن بمستوأ أقل من المسا البيدي.
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أظهرت نتائج الدراساااةأن هناك أثرا ا داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للت،طيط اوساااتراتيجي
بأبعاده (المسا البيدي ،وصيانة اوستراتيجيةد على تحقيق أخذ الم،اطرة في شركة مجموعة منير س،تيان التجارية
وأظهرت نتائج الدراساااااةأن العنصااااارين (المساااااا البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجيةد كان مساااااتوأ الداللة لهما
(0.000د وهو أصغر من (0.05د أل أن لهما أثر دال نحصائيا على تحقيق أخذ الم،اطرة.
اختلفت مع نتائج دراسااااة (Shamsuddin et.al, 2012د ،وأظهرت أن أخذ الم،اطر ليس لها تأثيرا مباشاااارا
على األداا المالي لللركة.
التوصيات
استرشادا بنتائج الدراسة يوصي الباحثان بالتوصيات االتية:
توصااي الدراسااة شااركة مجموعة منير ساا،تيان التجارية بأهمية االسااتمرار بالتعر نلى الت،طيط اوسااتراتيجي
ووجوب تطبيقه في عمليات المنافساااة الحاصااالة ،ن نن قدرة اللاااركة على تحقيق اوساااتراتيجية المناسااابة لحالة المنافساااة
تعطيها مرونة أكبر في مواجهة التحديات البيدية ومعرفة الفرص السوقية األفضل.
توصي الدراسة شركة مجموعة منير س،تيان التجارية بصورة خاصة بضرورة الحفاظ على المستوأ الحالي
من الريادة واالبتكار عبر مواصااااااالة تقديم ال،دمات الحالية ،والعمل على تحساااااااينها كل أمكن لك مع أهمية البحث عن
عمليات أكثر تميزا في تقديم ال،دمات للزبائن بهد زيادة المنافسااة ،وتوساايع الحصااة السااوقية وصااوال لتحقيق مسااتوأ
أعلى من رضا الزبون ووالئه.
توصااي الدراسااة شااركة مجموعة منير ساا،تيان التجارية باالسااتفادة من نتائج البحوث والرسااائل المهتمة بمفهوم
الريادة وابتكار ال،دمات ،الساااايما في قطاع منافسااااة اللااااركات الملااااابهة ،ن نن متابعة تلك البحوث تمكن اللااااركة من
االساااااااتفادة منها في تحقيق التميز في تقديم ال،دمات ،وبالتالي القدرة على تقديم خدمات مبتكرة قادرة على التفوق على
المنافسين خصوصا مع التغيرات السريعة الحاصلة في البيدة السيما التغيرات التكنولوجية منها.
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التمكين اإلداري للعاملين وأثره على االلتزام التنظيمي في البنوك األردنية
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الملخص
هدفت الدراسااة نلى قياد أثر التمكين اودارل للعاملين على االلتزام التنظيمي في البنوك األردنية ،وقد اعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية .وقد تمثلت وحـااااادة المعاينة
من مديرل الدوائر ورؤساااا االقسااام في المراكز الرئيسااة للبنوك األردنية .وقد تم مسااا المجتمع مسااحا شااامال ،وقد تم
توزيع (286د استبانة واستردت (257د استبانة منها وكانت جميعها صالحة للتحليل .وتوصلت الدراسة نلى العديد من
النتائج ،وكان من أهمها :وجود أثر ل داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة ) (α=0.05للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده
(تفويض الصاااالحية ،والتدريب ،واالتصاااال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام التنظيمي بأبعاده (االلتزام العاطفي ،وااللتزام
االسااااااتمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك األردنية .وأوصاااااات الدراسااااااة بأهمية االسااااااتمرار بالتعر نلى التمكين
اودارل للعاملين ووجوب تطبيقه في عمليات المنافسااة الحاصاالة ،وبضاارورة الحفاظ على المسااتوأ الحالي من االلتزام
التنظيمي عبر مواصلة تقديم الحوافز وتحقيق االستمرارية للموظفين وتحسينها كل ما أمكن لك.
الكلمؤؤات المفتؤؤاحيؤؤة :التمكين اودارل للعاااملين ،االلتزام التنظيمي ،البنوك األردنيااة ،تفويض الصاااااااالحيااة ،والتاادر يب،
واالتصال الفعال ،والتحفيز.
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Employees’ Administrative Empowerment and its Impact on the
Organizational Commitment in Jordanian Banks
Bayan I. M. Al-Hazaymah
Amman Arab University

Dr. Malek Al-Harafsheh
Amman Arab University

Abstract
The study aimed to measure the effect of employees’ administrative empowerment
on the organizational commitment in Jordanian banks. It relied on the descriptive analytical
approach. The study population consisted of Jordanian commercial banks.
The directors of departments and heads of departments in the main centers of
Jordanian banks represented the sampling unit. The community was completely surveyed.
(286) questionnaires were distributed; (257) questionnaires were retrieved, all of which
were valid for analysis. The study found several results, most notably: There was a
statistically significant effect at the level of significance of (α = 0.05) for employees’
administrative empowerment with its dimensions (delegation of competence, training,
effective communication, motivation) on the organizational commitment with its
dimensions (emotional commitment, continuity commitment, and normative commitment)
in Jordanian banks.
The study recommended the necessity of studying and investigating the employees’
administrative empowerment, the need to that it must be applied in the competing
operations that take place, and the need to maintain the current level of organizational
commitment by continuing to provide incentives and achieve and improve employee
sustainability.
Key words: employees’ administrative empowerment, Organizational Commitment,
Jordanian Banks, delegation of competence, training, effective communication, motivation.
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المقدمة:
في ظل التطور الساااريع في عالم االعمال فإن منظمات األعمال تلاااهد تغيرا أسااااسااايا وكبيرا في نساااتراتيجياتها
نتيجة بروز معطيات جديدة في النلاااااااث االقتصااااااادل مثل العولمة وزيادة درجة التعقيد والتغير التكنولوجي وزيادة حدة
المنافسة .ومن أجل تحسين قدرة المنظمة على التكيل مع هذه المتغيرات الجديدة واالستجابة لمتطلبات هذا التغير اهتمت
اودارات بمفاهيم ،منها :ندارة الجودة اللااااااملة ،والميزة التنافساااااية ،وندارة المعرفة ،والتمكين اودارل ،التي تعتمد على
قدرة اونساااااان ومدأ كفااته وطريقة التعامل معه من قبل اودارة .حيث برزت الحاجة لضااااارورة اساااااتفادة المنظمة من
معرفة وأفكار وطاقة ونبداع جميع العاملين فيها ،لمواجهة بيدة األعمال العالمية وتوقعات العمالا العالية ،عالوة على
التكنولوجيا المعقدة ،ولتحقيق االسااااتفادة القصااااوأ من قدرات وأمكانيات العاملين للوصااااول نلى درجة عالية من االلتزام
التنظيمي لديهم ،ألن االلتزام التنظيمي هو منهج وطريقة حياة بالنسااابة للمنظمات التي تساااعى لتأسااايس قاعدة صااالبة من
العمالا والعاملين الم،لصين.
أما الناحية اودارية فقد زاد االهتمام بالتمكين اودارل بعد ظهور فلسااااااافة جديدة في اودارة متمثلة برأد المال
الفكرل ،واودارة اوساااااااتراتيجية ،والتي تمثل تحوال في أسااااااااليب األدارة ،ن نن نجاح التمكين مرهون بإحداث تغيرات
تنظيمية مصااااحبة تفضاااي نلى اعتماده ،مثل نعادة هيكلة المنظمات ،وتطبيق مبادأا ندارة الجودة اللااااملة ،وبروز دور
المنظمة المتعلمة.
ويعد االلتزام التنظيمي من المؤشاااااارات المهمة للتنبؤ بالعديد من النواحي الساااااالوكية التي تعبر عن مدأ انتماا
واندماج الموارد البلرية في المنظمة وأهدافها والمسؤولية تجاهها والرنبة المستمرة في العمل ،والبقاا فيها كونه التزام
طوعي ينبع من اورادة واالختيار ،مما ينعكس على م ستوأ المواطنة التنظيمية ،وت،فيض حدة ضغوث العمل والدوران
الوظيفي .واألهم من لك هو مدأ التاثير في ننتاجيتهم وأدائهم واتجاهاتهم النفسية ،لينعكس لك بدوره على أداا المنظمة
وعلى عالقتها بالبيدة ال،ارجية من عمالا ومنافسين وموردين وأطرا أخرأ.
ومن هناا جاات هذه ا لدراسااااااااة للتع ّر نلى أثر التمكين اودارل للعااملين على االلتزام التنظيمي في البنوك
األردنية.
مشكلة الدراسة:
اسااتدل الباحثان على ملااكلة الدراسااة من خالل العديد من الدراسااات السااابقة ،التي أوصاات بالمزيد من الدراسااة
حول التمكين اودارل وااللتزام التنظيمي ،ومنها :دراساااة شاااتا (2016د ،ودراساااة صاااادق (2018د ،ودراساااة ساااالمة
(2018د ،ودراسة المطرل (2019د.Anuar (2018) ،Henry Ongori (2009) Joo and Taejo (2013) ،
لذلك فإن الغرض من هذه الدراساااااااة هو قياد أثر التمكين اودارل للعاملين على االلتزام التنظيمي في البنوك
األردنية.
أسئلة الدراسة:
ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اوجابة عن السؤال الرئيس التالي:
هل يوجد أثر للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض الصااالحية ،والتدريب،واالتصااال الفعال ،والتحفيزد في
االلتزام التنظيمي بأبعاده (االلتزام العاطفي ،وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك األردنية؟
وتتفرع منه األسدلة الفرعية اآلتية:
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي األول :هل يو جد أثر للتمكين اودارل لل عاملين بأب عاده مجتم عة (تفويض الصاااااااالح ية ،وال تدر يب،
واالتصال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام العاطفي في البنوك األردنية؟
السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر للتمكين اودارل للعاملين بأبعاه مجتمعة (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال
الفعال ،والتحفيزد على االلتزام االستمرارل في البنوك األردنية؟
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده مجتمعة (تفويض الصاااااااالحية ،والتدريب،
واالتصال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام المعيارل في البنوك األردنية؟
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة من جانبين:
اوالً :األهمية العملية:
تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة في دعمها للدراسات والبحوث النظرية في مجال التمكين اودارل للموظفين
وأثره على االلتزام الوظيفي في البنوك األردنية ،وربما تضااااااايل جانبا نظريا لالساااااااتفادة منها من قبل الباحثين في هذا
المجال ،التي يتوقع أن يكون لها نضاااااافة جديدة للمكتبة العربية نضاااااافة لكل الباحثين الذين يريدون متابعة بحوثا في هذا
المجال مساااتقبال ،اضاااافة نلى تزويد البرامج والدورات التدريبية في البنوك األردنية بتغذية راجعة لتضااامين التمكين في
برامجهم التدريبية.
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ثانيا :األهمية التطبيقية:
يتوقع من هذه الدراسااة أن تسااهم في فهم أثر التمكين اودارل للعاملين على االلتزام التنظيمي على كافة البنوك،
وأن تقدّم نتائج وتوصااايات عملية للبنوك األردنية ،ب،صاااوص أثر التمكين على االلتزام التنظيمي ،فيكون بإمكان متّ،ذل
القرار في البنوك األردنية أن يتبنوا هذه التوصيات التي يؤمل أن تساعد في تطوير العمل المصرفي.
فرضيات الدراسة:
استنادا نلى ملكلة الدراسة وعناصرها ،فقد تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة:
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده مجتمعة (تفويض
الصاااالحية ،والتدريب ،واالتصاااال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام التنظيمي بأبعاده مجتمعة (االلتزام العاطفي ،وااللتزام
االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك االردنية.
ويتفرع منها الفرضيات االتية:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده
مجتمعة (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام العاطفي في البنوك األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده
مجتمعة (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام االستمرارل في البنوك األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده
مجتمعة (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد على االلتزام المعيارل في البنوك األردنية.
أنموذج الدراسة:
لتحقيق الغرض من هذه الدّراسااااة والوصااااول نلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتّغير المسااااتقلّ على المتّغير
التّابع ،فقد قامت الباحثة بتطوير نمو ج خاص بهذه الدّراسااة .واللاّكل التّالي رقم (1د يوضااا أنمو ج الدّراسااة وأبعادها،
وعالقات هذه المتّغيرات.
المتغير التابع

المتغير المستقل
H0

H01
HO2
H03

شكل( :)1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات المبينة في الجدول(1د التالي:
الجدول ( :)1المراجع والدراسات المساندة ألنموذج الدراسة
المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
المطرل (2019د ،سالمة (2018د ،شتا (2016د
)Anuar (2018), Abualoush et al., (2018
المطرل (2019د ،صادق (2018د ،شتا (2016د
)Thomas et al., (2005

المتغير
المتغير المستقل التمكين اودارل للعاملين
(تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد
المتغير التابع االلتزام التنظيمي
(االلتزام العاطفي ،وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد

التعريفات اإلجرائية:
قام الباحثان بتحديد التعريفات االجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة ،وهي:
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التمكين اإلداري للعؤؤؤؤاملين ) :(Employees Empowermentقاااادرة ندارة البنوك األردنيااااة على منا الموظفين
الصااالحيات في أداا األنلااطة ،فالموظل الذل يلااعر بدرجة مرتفعة من تمكين العمل يكون لديه شااعور كبير باالحترام
الذاتى واألداا الفعال والتقدم فى عمله ،تم قياد هذا المتغير من خالل األبعاد اآلتية:
تفويض الصؤؤالحية ) :(Delegation of authorityهي عملية نقل الـااااااااصااالحيات نلى المسااتويات اودارية الدنيا ،ن
يصاااااابا العاملين لهم القدرة في التأثير على القرارات المتعلقة بأدائهم لعملهم في البنوك األردنية .وتم قياسااااااها من خالل
فقرات في أداة االستبانة.
التدريب ) :(Trainingوهي تزويد العاملين في البنوك األردنية بال،برات المناساااابة التي تساااااعدهم على تنمية مهاراتهم
وزيادة مهرفتهم من خالل االعتماد على تطبيق العملية التدريبة بأكثر الوساااااااائل كفااة ،لتنمية القدرات التي تسااااااااهم في
تحقيق األهدا  .وتم قياسها من خالل فقرات في أداة االستبانة.
االتصؤؤؤؤؤؤؤؤال الفعؤؤال ) :(Effective Communicationوهي حريااة العاااملين في البنوك األردنيااة في الوصاااااااول نلى
المعلومات الحساسة حول الحصة السوقية ،وفرص النمو ،ونستراتيجيات المنافـاااااااسين .وتم قياسها من خالل فقرات في
أداة االستبانة.
التحفيز ) :(Motivationﻫﻭ توفير البنوك األردنية مجموعة من العوامل والمزايا للموظفين لتحريك قدراتهم األنساااانية
مما يزيد من كفااة أدائهم ألعمالهم على نحو أفضااااال وأكبر ،و لك باللاااااكل الذل يحقق لهم حاجاتهم وأهدافهم ورنباتهم
وبما يحقق أهدا البنك أيضا .وتم قياسها من خالل فقرات في أداة االستبانة.
االلتزام التنظيمي ) :(Organizational Commitmentهو االرتباث الوثيق بأهدا البنك وقيمها والقبول باألهدا
والقيم والرنبة القوية في بذل الجهد والبقاا واالساااتمرار في عضاااويته والملااااركة في نلااااطاته وفعاليته ،وهو تبني قيم
البنك وتم قياسه من خالل األبعاد التالية:
االلتزام العاطفي ) :(Emotional Commitmentويتمثل هذا االلتزام في قوة ورنبة الفرد بالبقاا في عمله ودرجة
التوافق الفكرل والوجداني بينهم ؛ ن يكون منسااااجما مع أهدا البنك وقيمه ورسااااالته .وتم قياسااااها من خالل فقرات في
أداة االستبانة.
االلتزام االستمراري ) :(Continuing Commitmentويتمثل فيما يحققه الفرد من قيمة ومكاسب في حال استمرارهم
في المنظمة والحاجة نلى االساااااااتمرار يلاااااااير نلى اساااااااتعداد موظل البنك للبقاا في البنك ودرجة الوالا التنظيمي لدأ
الموظل .وتم قياسها من خالل فقرات في أداة االستبانة.
االلتزام المعيؤؤاري ) :(Normative Commitmentهو التوافق بين موظل وأهادا البنااك ،ويلاااااااير نلى شاااااااعور
الموظل بأنه ملتزم بالبقاا في البنك .وتم قياسها من خالل فقرات في أداة االستبانة.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من البنوك التجارية األردنية في العاصمة عمان.
الحدود الزمنية :أنجزت هذه الدراسة من خالل العام الدراسي .2019/2018
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من اودارة العليا والوسطى في البنوك التجارية األردنية.
الحدود العلمية :تم اعتماد أبعاد المتغير المستقل وهو التمكين اودارل للعاملين (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال
الفعااال ،والتحفيزد وأبعاااد المتغير التااابع وهو االلتزام التنظيمي (االلتزام العاااطفي ،وااللتزام االساااااااتمرارل ،وااللتزام
المعيارلد في البنوك التجارية كما في أنمو ج الدراسة.
اإلطار النظري:
المبحث األول :التمكين اإلداري للعاملين
يُعر كل من العامرل والغالبي (2008د التمكين اودارل للعاملين أنه مجموعة من األنلااااااطة والعمليات التي
تمكن المديرين من مساااااااعدة العاملين ونعطائهم الساااااالطة والقوة في ات،ا القرارات المصاااااايرية للمنظمة ،نضااااااافة نلى
الصالحيات والمسؤوليات التي تمكنهم من تحقيق األداا األفضل.
كما يعر العابدين (2013د التمكين اودارل للعاملين أنه توفير المناخ التنظيمي المناساااااب والذل يسااااااهم في
امتالك كفااة لدأ العاملين التي تساعدهم في تحمل المسؤوليات تجاه المهام الموكلة نليهم.
وتم تعريل التمكين بأنه الثقة المعطاة للعاملين من قبل رؤسااائهم وتفويض الصااالحية لهم ،باللااكل الذل يجعلهم
قادرين على اوبداع في ننجاز المهام وتحفيزهم الت،ا القرارات اوستراتيجية المناسبة (Loisch, 2014د .و كر كل من
البنا وال،فاجي (2014د أنه القوة التي يمتلكها العاملين في ات،ا القرارات اودارية والتلاااااااغيلية التي تساااااااهم في ننجاز
المهام الموكلة نليهم ،نضافة نلى نشراكهم في عمليات بناا المنظمة.
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وتلاااااااير ف،رل (2019د ﺇﻟﻰ ﺃﻥ التمكين اودارل للعاملين ﻫﻭ العملية التي ت،تص في تفويض الصاااااااالحيات
والسااااالطة من قبل اودارة للعاملين الذين يتصااااافون بالقدرة على اوبداع في ننجاز مهامهم ونعطائهم حق ات،ا القرارات
المصيرية للمنظمة.
وتعريل التمكين اودارل للعاملين أنه عملية تساااااعد على تساااايير العمل من خالل نقل جزا من ساااالطة الرئيس
نلى المرؤوسااين شااريطة أن تظل المسااؤولية عن الطر األصاالي المسااؤول عن ضاامان تنفيذ العمل بالطريقة المرجوة،
وبالتالي تسهيل متابعة المرؤوسين (Fourie, 2009د.
وعرفه أبا زيد (2010د على أنه عملية نيداع جزا من العمليات أو المهام اودارية في أشاااااا،اص آخرين ،وهو
من الرئيس نلى المرؤود ومنه نلى مرؤوسيه اآلخرين كهيكل هرمي معرو باسم الهرم التنظيمي أو الهيكل التنظيمي.
ومن وجهة نظر الباحثين فإن التمكين اودارل للعاملين يعبر عن ﻨﻤﻁ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻤـا اﻥ ﺨﻼﻟـا اﻪ ﺍﻟﻨﻘـااال ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ
ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ المسااااالة ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل نكسااااب ﺍﻟﺜﻘـاااااااااﺔ ،ونعطاا ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭكة ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
أبعاد التمكين اإلداري ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ:
يلاااااااير الباحثان نلى أبعاد التمكين اودارل للعاملين التي تم اعتمادها في أنمو ج الدراساااااااة بناا على دراساااااااة
المطرل (2019د ،ودراسة سالمة (2018د ،ودراسة شتا (2016د ،ودراسة ) ،Abualoush et al.,(2018ودراسة
) ،Anuar (2018وهي:
▪ تفويض الصالحية
ويمثل عنصااار تفويض الصاااالحية ،ويناقش دور الهيكل التنظيمي والذل يتكون عادة من األنلاااطة والمهام التي
يتم توزيعها بين موظفي المنظمة ،والتنسيق واوشرا  ،التي يتم توجيهها بالضرورة نحو تحقيق أهدا المنظمة .ويمكن
هيكلة المنظمة بعدة طرق م،تلفة وفقا ألهدافها .لذلك ،يحدد هيكل المنظمة طريقة عملها ونتائجها .يساااااااما الهيكل
التنظيمي بتحديد المساااااااؤوليات عن الوظائل الم،تلفة والعمليات المحددة للكيانات الم،تلفة ،مثل :الفروع أو اودارات
واألفراد بلكل عام .ويحدد األفراد المسؤولين عن ات،ا القرارات في كل نجراا (السكارنة2010 ،د.
▪ التدريب
نن مفهوم تدريب العاملين الحديث يتم من خالله تحديد نجاح ن لاطات وعمليات المنظمة أو ف للها ،ومن هنا فقد
اهتمت المنظمات بمفهوم تدريب العاملين من أجل تمكينهم بلااكل خاص في ظل تعدد أهدا المنظمات في تسااهيل تقديم
ال،دمات المقدمة ودقت ها ،و لك من خالل قدرت ها في اساااااااتثمار نقاث القوة والفرص المتاحة لها ،وتجنب التهديدات
الموجودة في البيدة المحيطة بها؛ نضاااااااافة نلى تحديد نقاث الضاااااااعل في بيدتها الداخلية (Ignore, 2009د .ومن هذا
المنطلق فإن قيادات المنظمات يساااااعون جاهدين في البحث عن التوجه المساااااتقبلي ال،اص بالمنظمة ،و لك بالتزامن مع
تطلعاتهم وتوقعاتهم المستقبلية ،وتنفيذها بلكل ملمود ضمن أهدا المنظمة المرسومة مسبقا بكفااة وفاعلية.
▪ االتصال الفعال
يعبر االتصااال الفعال عن العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شاا،ص نلى آخر أو آخرين
بصااورة تحقق األهدا المنلااودة في المنظمة ،وهي خطوث تربط بين أوصااال الهيكل التنظيمي ألل منظمة .فاالتصااال
الفعال بين العاملين في المنظمة يحدث وفق التنظيم الرسااااامي والتنظيم نير الرسااااامي الذل قد يحس به المساااااؤولون في
المنظمة أو جزا منه .وتؤدل عملية االتصااال الفعال الدور األساااسااي في تحسااين مدأ اسااتجابة العاملين للتغيرات البيدية
ومدأ اتفاقها مع أهدا المنظمة المرجوة (البنا وال،فاجي2017 ،د.
▪ التحفيز
يتميّز كثير من العاملين بالذكاا والطموح ،وهم يحتاجون لتحفيز عقلي مستمر ،لذلك يتوجّب على المدير االنتباه
نلى أنّ العاملين قد يلاااااااعرون بالملل ،ويبدؤون بالبحث عن منظمات أخرأ تقدّم لهم الفرصاااااااة التي يطمحون لها ،لذلك
يتوجّب على المديرين تقديم أفضل ما لديهم للعاملين ،مثل :توفير المواد التدريبيّة ،وممارسة المهارات المتقدّمة ،وتجربة
التقنيات الجديدة ،وكذلك تمكينهم من الوصااول نلى القادة والموجّهين األكثر خبرة .عادة ما يحتاج العاملون في المنظمات
نلى اللاااااااعور بالتقدير على العمل المنجز ،فال بد من وجود فرق بين العامل الذل يقوم بإنجاز عمله واآلخرين؛ ن يهتم
العامل بزيادة ننجازه للحصااااااول على تقدير أكثر من المدير ،وعندما يقوم العامل بحل ملااااااكلة معيّنة ،أو يحساااااّن عمله
المنجز ،أو يحقّق هدفا ما ،يكون هذا العامل ف،ورا بما قام بتحقيقه ،لذلك يتوجّب على اودارة توجيه رسالة شكر نلى هذا
اللاا،ص تُعبّر فيها عن ف،ر اللااركة بما قام به العامل من عمل منجز ،أو كر لك األمر في االجتماع األساابوعي الذل
يُعقد للعاملين ،ويجب على المدير وضااااااع لوحة ننجازات على الحائط ،يذكر فيها أسااااااماا العاملين الذين أنجزوا أعمالهم
بكفااة ،أو يمكن تقديم جوائز لموظّل اللهر.
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المبحث الثاني :االلتزام التنظيمي
عر حريم (2015د في كتابه االلتزام التنظيمي أنه دمج قدرات وجهود الموظفين مع المنظمة بلاااااااكل تام،
نضااااافة نلى أنها تعكس مسااااتوأ ارتباث الموظفين بتحقيق مصااااالا المنظمة ،وترسااااي مفهوم االلتزام التنظيمي ضاااامن
السياسات اودارية للمنظمة.
وأشااااااااار أبو النصااااااار (2005د أن االلتزام التنظيمي يعبر عن شاااااااعور الموظفين بالوالا واونتماا التنظيمي
لمنظماتهم ،وشاااااااعورهم بأنهم جزا من المنظمة ،وأنهم رأد مال متجدد لها ،حيث يزيد من اهتمامهم بمساااااااتوأ أداا
المنظمات؛ مما يحقق لها فاعلية تساهم في تحقيق األهدا اوستراتيجية.
وتم تعريل االلتزام التنظيمي أيضااا أنه هد نسااتراتيجي تسااعى المنظمات نلى تحقيقه ،فهو يؤثر على اسااتقرار
الهيكل التنظيمي واستقرار العمل ،فهو يعبر عن مستوأ اخالص الموظفين لمنظماتهم وبيان مدأ انتمائهم مما يساهم في
تحقيق ميزة تنافسية عالية ،وزيادة الحصة السوقية (السميا2010 ،د.
يرأ محمد واللاااياب (2014د أن االلتزام التنظيمي يعبر عن بذل الموظفين لطاقتهم الجسااادية والمعنوية ساااعيا
لتحقيق أهدا المنظمة المرجوة ،واعتبارها ملكا لهم ،وأنهم جزا ال يتجزأ منها.
ويمكن تعريفه أيضااا أنه شااعور الفرد بالمصاالحة العامة للمنظمة وصااب جميع طاقته بغية تحقيق ميزة تنافسااية
عالية لها (قاسيمي2011 ،د .وعر فليه وعبد المجيد (2005د االلتزام التنظيمي أنه استجابة الموظفين الوجدانية اتجاه
الهيكل التنظيمي ،وننجاز المهام التي تؤدل نلى منحهم الثقة من قبل المنظمة.
ومن وج هة نظر ال باح ثان يمكن تعريل االلتزام التنظيمي أ نه شاااااااعور الموظفين معنو يا بامتالكهم للمنظ مة،
وتحقيق أهدافها من خالل بذل الجهد وتحقيق الفعالية التي تسهم في تحسين األداا العام لها.
أبعاد االلتزام التنظيمي
تناول الباحثان ثالثة أبعاد في أنمو ج الدراسااة والمتعلقة بالمتغير التابع االلتزام التنظيمي باالعتماد على دراسااة
المطرل (2019د ،ودراسة صادق (2018د ،ودراسة شتا (2016د ،ودراسة ) ،Jeffrey et al., (2005وهي:
االلتزام العاطفي
ويعبر هذا المفهوم عن قوة رنبة الفرد في االساااااااتمرار بالعمل في منظمة معينة؛ ألنه موافق على أهدافها
وقيمها ،ويريد الملااااااااركة في تحقيق هذه األهدا  .وأحيانا تلجأ بعض المنظمات نلى نحداث تغيير جوهرل في أهدافها
وقيمها ،وهنا يساااأل الفرد نفساااه عما ن ا كان باساااتطاعته التكيل مع األهدا والقيم الجديدة ،فإ ا كانت اوجابة بنعم فإنه
يستمر بالمنظمة ،أما ن ا وجد أنه سيصعب عليه التكيل فسيترك العمل بالمنظمة.
وأن االلتزام العاطفي للفرد يتأثر بدرجة ندراكه لل،صاااااائص التي تميز عمله من اساااااتقاللية وأهمية ،ومهارات
مطلوبة ،وقرب الملاااارفين وتوجيهه له ،وكذلك يتأثر هذا الجانب من االلتزام بدرجة نحساااااد الفرد بأن البيدة التنظيمية
التي يعمل بها تسما له بالملاركة الفعالة في ات،ا القرارات ،سواا ما يتعلق منها بالعمل أم ما ي،صه ،أل هو االرتباث
المحدود ،وأصااااحاب هذا التوجه هم الذين يعملون وفق تقييم اتي للمتطلبات التي تتطلبها ظرو العمل الم،تلفة ،فيكون
االرتباث بين الفرد والمنظمة وفق ما تقدمه لهم منظماتهم ،ويرجع االلتزام العاطفي نلى اللااااااعور باالنتماا واولتصاااااااق
النفسي بالمنطمة.
االلتزام االستمراري
ويلاااااااير هذا المفهوم نلى قوة رنبة الفرد ليبقى في العمل بمنظمة معينة العتقاده بأن ترك العمل فيها سااااااايكلفه
الكثير .فكلما طالت مدة خدمة الفرد في المنظمة فإن تركه لها سااااايفقده الكثير مما اساااااتثمره فيها على مدار الوقت ،مثل:
(خطط المعاشات ،والصداقة الحميمة لبعض األفرادد .وكثير من األفراد ال يرنب في التضحية بمثل هذه األمور ،ويقال
على هؤالا األفراد أن درجة والئهم االستمرارل عالية.
ويعبر عن ما يتحكم في درجة التزام الفرد تجاه المنظمة التي يعمل فيها هي القيمة االسااتثمارية التي من الممكن
أن يحققها لو اساااتمر بالعمل مع المنظمة ،مقابل ما سااايفقده لو قرر اولتحاق بجهات أخرأ ،أل أن هذا ارتباث مصااالحي
يقوم بالدرجة األولى على المنفعة التي يحصااااااال عليها من المنطمة ،فما دامت المنظمة التي يعملفيها تقدم له من المنافع
العوائد ما يفوق ما يمكن أن تقدمه المنظمات األخرأ فيسااااتمر باالرتباث بها ،أما ن ا الحت باألفق أل عوائد أفضاااال من
التي تقدمه له المنظمة التي يعمل فيها فإنه لن يتردد باالنتقال نلى الوضااااااع اآلخر ،وأصااااااحاب هذا االرتباث هم النفعيون
اونتهازيون وأصحاب الطموحات العالية.
االلتزام المعياري:
ويلير هذا المفهوم نلى شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاا في المنظمة بسبب ضغوث اآلخرين .فاألفراد وو االلتزام
المعيارل القوأ يأخذوه في حسابهم نلى حد كبير ،ما ا يمكن أنه يقوله اآلخرون لو تركوا العمل بالمنظمة .ن ن فهؤالا ال
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يريدون أن يتركوا انطباعا سااااااايدا لدأ الزمالا بسااااااابب تركهم للعمل ،وبالتالي لهذا التزام أدبي حتى ولو كان لك على
حساب أنفسهم.
ويقصااد به نحساااد الفرد بااللتزام بالبقاا في المنظمة ،ونالبا ما يعزز هذا اللااعور دعم المنظمة الجيد للعاملين
فيها والساااماح لهم بالملااااركة والتفاعل اويجابي ،ليس فقط في نجرااات تنفيذ العمل ،بل بالمسااااهمة في وضاااع األهدا
والت،طيط ورسم السياسات العامة للمنظمة ،ويعبر عنه باالرتباث األخالقي السامي ،وأصحاب هذا التوجه هم الموطفون
أصحاب الضمير الذين يعملون وفق مقتضيات الضمير والمصلحة العامة.
البنوك التجارية األردنية محل الدراسة:
تؤدل البنوك التجارية دورا مهما في القطاع االقتصاااادل بلاااكل عام ،وفي القطاع االقتصاااادل األردني بلاااكل
خاص ،وتؤثر بلاااكل نيجابي أو سااالبي على نلااااطه االقتصاااادل ،ونظرا لهذه األهمية فقد كان ال بد من التطرق نلى هذا
القطاع (البنوكد نظرا ألهميته في تطوير االقتصاااد األردني ودفعه نلى األمام ،و لك من خالل تطوير المهمة األساااسااية
التي تتمثل بالتركيز على العمالا وهم العنصر األساسي لتفعيل هذه المهمة؛ ن يالحظ أن جهود بعض البنوك متواضعة،
نضااافة نلى ضااعل الحمالت التسااويقية واسااتقطاب مؤسااسااات وعمالا جدد ،و لك نتيجة للممارسااات اودارية المتبعة في
ندارة تلك البنوك.
فالبنوك التجارية اآلن ال تقتصر على ال،دمات البنكية المحلية فهي سريعة التغير ضمن المصرفية العالمية ،من
خالل فهم العميل العالمي باسااات،دام أحدث تكنولوجيا المعلومات المنافساااة في الساااوق المفتوحة مع نظام العالية ،متغيرة
من البنك المحلي لل،دمات البنكية االساااااااتثمارية .وتعتبر البنوك التجارية األردنية اآلن نظام األعصااااااااب لتنمية العجلة
االقتصادية األردنية.
وعليه فكان ال بد من نيجاد نساااااااتراتيجية ندارية في البنوك التجارية تتمثل في التركيز على تمكين العاملين بعد
ظهور فل سفة جديدة في اودارة متمثلة برأد المال الفكرل ،واودارة او ستراتيجية ،التي تمثل تحوال في أ ساليب األدارة،
ن نن نجاح التمكين مرهون بإحداث تغيرات تنظيمية مصاااااااحبة تفضااااااي نلى نعتماده ،مثل نعادة هيكلة البنوك ،وتطبيق
مبادأا ندارة الجودة اللاااااااملة ،وبروز دور الموارد البلاااااارية في تطوير أداا البنوك ،وتوظيل مهاراتهم وخبراتهم في
تطوير العمل نحو األفضل.
الدراسات السابقة:
قام الباحثان بمسا الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة ،وتم االستعانة واالستفادة من بعض الدراسات
التي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة وفيما يلي بعض هده الدراسات:
عبد الحسين (" :)2012أثر التمكين اإلداري على الرضا الوظيفي لدى العاملين في هيئة التعليم التقني"
هدفت الدراساااة نلى معرفة أثر التمكين اودارل (تفويض الصاااالحية ،والتحفيزد على الرضاااا الوظيفي للعاملين
في هيدة التعليم التقني .ولتحقيق الهد تم تصاااميم نساااتبانة مكونة من ثمان وثالثين ساااؤاال وزعت على عينة مكونة من
(100د مفردة على مجتمع الدراسة الذين بمستوأ مدير أو رئيس قسم في معاهد هيدة التعليم التقني ببغداد ،العراق .وقد
توصاااالت الدراسااااة نلى وجود عالقة بين التمكين اودارل والرضااااا الوظيفي ،ووجود أثر للتمكين اودارل على الرضااااا
الوظيفي لدأ العاملين في هيدة التعليم التقني .وتوصااالت الدراساااة نلى عدد من النتائج ،منها :أن التمكين اودارل و أثر
ملمود ال يمكن ألل شااااااركة أو منظمة العمل من دونه والتمكين اودارل يحد من المركزية في ات،ا القرارات ،ويعزز
على نلر الثقافة في المنظمة بين الموارد البلرية .وقد أوصى الباحث بالعمل على تلجيع الرؤوساا والمرؤوسين لتقبل
وممارساااة التمكين اودارل ،وترساااي قيم االحترام المتبادل والعدالة بين الرؤوسااااا والمرؤوساااين ونلااار الثقافة ومفهوم
التمكين اودارل ،وخلق بيدة عمل تحقق االسااااتقرار واألمن الوظيفي للعاملين ،واعتبار الموارد البلاااارية عناصاااار ات
أهمية عالية في تحقيق أهدا المنظمة.
آل قاسم ( )2012بعنوان" :أثر االلتزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمة المصرفية -دراسة تطبيقية على عينة من
البنوك التجارية األردنية".
هدفت الدراسة نلى معرفة أثر االلتزام التنظيمي (االلتزام العاطفي ،وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد
في جودة ال،دمة الم صرفية المقدمة في الم صار األردنية ،تم أخذ عينة الدرا سة ع لوائيا من الطبقة اودارية الو سطى
في تلك المصاااار  ،وقد بلغت (240د مفردة ،واسااات،دمت االساااتبانة أداة لجمع البيانات .وتوصااالت الدراساااة نلى نتائج،
أهمها :وجود أثر لاللتزام التنظيمي في تحسااين جودة ال،دمة المصاارفية في البنوك التجارية األردنية ،وشااعور الموظل
باالنتماا نلى البنك ينعكس لديه نيجابيا في االلتزام في ساااااياساااااات البنك أالعليا ،ويتفانى في تقديم ال،دمات بمواصااااافات
مرتفعة للعمالا .وخرجت الدراسة بمجموعة من التو صيات تمثلت ب ضرورة اهتمام البنوك األردنية على تعزيز االلتزام
الوظيفي لدأ العاملين ،ألهمية لك في تطوير خدمة مصرفية متمثلة بالحفاظ على سرعة االستجابة.
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الشلفان (" :)2012دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي :دراسة مسحية على موظفي البنك السعودي للتسليف
واإلدخار في مدينة الرياض"
هدفت الدراساااااااة نلى تع ّر دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي (االلتزام العاطفي ،وااللتزام المعيارلد
لموظفي البنك السااعودل للتسااليل واودخار في مدينة الرياض البالغ عددهم (220د موظفا ،وقد تم تطبيق الدراسااة على
جميع أفراد مجتمع الدراسااة ،وبلغ العائد من االسااتبانات مكتملة وصااالحة للتحليل (144د اسااتبانة ،وقد توصاالت الدراسااة
نلى النتائج التالية :يتضا من قيمة المتوسط الحسابي أنها متوسطة لمقياد المنظمة المتعلمة الكلي ولجميع محاور مقياد
المنظمة المتعلمة ،وهي( :فرص التعلم المستمر ،وتلجيع السؤال والحوار ،والتعلم الجماعي ،وتأسيس أنظمة تلجع على
التعلم ،وعالقة التعلم بالبيدة ال،ارجية ،والقيادة اوساااااااتراتيجيةد ،وكان أقلها قيمة محورل أنظمة تلاااااااجع على التعلم
والتمكين المنظم .وفيما يتعلق بمستوأ االلتزام الوظيفي اتضا أن قيمة المتوسط الحسابي لمقياد االلتزام الوظيفي كانت
مرتفعة .وفيما يتعلق بعالقة ومساااااااااهمة المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي :تبين أن قيمة معامل االرتباث لمقياد
المنظمة المتعلمة ومقياد االلتزام الوظيفي كانت (3.90د ،وهي عالقة نيجابية طردية متوسااااااطة ،في حين كانت عالقة
محور القيادة او ستراتيجية مع مقياد االلتزام الوظيفي أعلى عند (3.99د ،وف سّر محور القيادة او ستراتيجية في مقياد
المنظمة المتعلمة (%15.9د من االلتزام الوظيفي .وفي ضوا النتائج التي تم التوصل نليها ،تم تقديم عدد من التوصيات
التي يمكن أن تسهم في االلتزام الوظيفي ،التي تتعلق بالمنظمة المتعلمة.
فالق وبن نافلة (" :)2013أثر التمكين اإلداري في إبداع الموظفين :دراسؤؤؤؤؤؤؤة حالة لمجموعة االتصؤؤؤؤؤؤؤاالت األردنية
أورانج.
هدفت الدراساااة للتعر نلى المفاهيم النظرية المساااتقلة بمفهومي التمكين اودارل واوبداع اودارل ،ومساااتوأ
التمكين اودارل في مجموعة االتصااااااالت األردنية ،واسااااات،دم المنهج الوصااااافي لتحليلي ،ولتحقيق أهدا الدراساااااة تم
اساات،دام االسااتبانة أداة للدراسااة ،وتكونت عينة الدراسااة من (110د موظفا وموظفة،وخرجت الدراسااة بمجموعة ننائج،
أهمها :أن مسااتوأ التمكين اودارل السااائد في اللااركة على التوالي (بعد تفويض الساالطة ،والتدريب ،واالتصااال الفعال،
وتحفيز الموظفيند ،وبينت وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية لمجاالت التمكين اودارل موضاااااااع الدراساااااااة في مجموعة
االتصاالت.
بني عيسى وأبازيد ( )2014بعنوان :دور االلتزام التنظيمي في تحسين أداء العاملين في القطاع المصرفي األردني.
هدفت الدراسة نلى معرفة دور االلتزام التنظيمي (االلتزام العاطفي ،وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد
في تحساااين أداا العاملين (اونجاز ،والكفااة ،والتعاون ،واالنتظامد في القطاع المصااارفي األردني ،ومعرفة مدأ توافره
والنمط الساااااائد في القطاع المصااااارفي األردني .تم توزيع (325د اساااااتبانة على عينة الدراساااااة من العاملين في البنوك
األردنية (التجارية واوساااالميةد ،تم اسااات،دام المتوساااطات الحساااابية ،االنحدار واختبار (Fد السااات،راج نتائج الدراساااة.
وأظهرت الدراساااااااة عددا من النتائج من أهمها :أنّ اتجاهات العاملين في البنوك األردنية نحو االلتزام التنظيمي نيجابية
وبدرجة مرتفعة ،ووجود عالقة نيجابية وبدرجة مرتفعة لدور االلتزام التنظيمي في تحساااااااين أداا العاملين في القطاع
المصااارفي األردني ،وأنّ االلتزام العاطفي هو أكثر أنماث االلتزام التنظيمي تأثيرا على أداا العاملين ،وهو النمط الساااائد
في القطاع المصااارفي األردني ،وأوصااات الدراساااة بتعزيز االلتزام التنظيمي لدأ العاملين في البنوك من خالل نشاااراك
العاملين في عملية ات،ا القرارات التي تؤثر في حياتهم المهنية واالجتماعية ،وتعزيز االلتزام العاطفي لدأ العاملين في
البنوك لما له من دور نيجابي في تحسين أدائهم.
محمدية (" :)2016أثر التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية"
هدفت هذه الدراسااااااة نلى تحديد أثر التمكين اودارل (تفويض الصااااااالحية ،والتدريب،واالتصااااااال الفعال ،والتحفيزد في
السلوك اوبداعي لدأ العاملين في هيدة تنليط السياحة األردنية ولتحقيق أهدا الدراسة ،فقام الباحث بتطوير استبانة شملت ثمان
وثالثون فقرة لجمع البيانات األولية التي تمثل عينة الدراساااة ،وتم توزيع خمس وساااتون اساااتبانة ،وبلغ عدد االساااتبانات الصاااالحة
للتحليل واحد وسااااتون بما يلااااكل نساااابة (%93.5د من نجمالي االسااااتبانات الموزعة.وقد أظهرت النتائج التأثير اويجابي للتمكين
الوظيفي وأثره في السااااااالوك اوبداعي للموظفين .فتكمن أهمية هذه الدراساااااااة في البحث حول أثر التمكين اودارل في السااااااالوك
اوبداعي على العاملين ،وبيان أثره نحصاااائيا واثباته فعليا على مجتمع الدراساااة ،وتم اعتماد نتائج االساااتبانة التي بينت أهمية نتائج
هذه الدراساااااة .وأوصاااااى الباحث بالبحث وعمل الدراساااااات حول التمكين الوظيفي وأثره على السااااالوك اوبداعي اخذين في عين
االعتبار عينة الدراسة ومجتمعها.

شؤؤت ( )2016أثر التمكين اإلداري على االلتزام التنظيمي لدى العاملين اإلداريين بالمؤسؤؤسؤؤة العمومية اإلسؤؤتشؤؤفائية
زيوشي محمد -طولقة"
هدفت هذه الدراسااة نلى معرفة "أثر التمكين اودارل على االلتزام التنظيمي لدأ العاملين اوداريين بالمؤسااسااة العمومية
اوستلفائية زيوشي بمدينة كوية" ولتحقيق أهدا هذه الدراسة تم است،دام استبانة لغرض جمع المعلومات وتم توزيعه على عينة
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مكونة من  45عامال نداريا بالمؤسااسااة ،وتم اساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي ،وقد توصاالت الدراسااة نلى عدة نتائج ،أهمها :أن
مسااتوأ التمكين اودارل السااائد بالمؤسااسااة محل الدراسااة جاا متوسااط ،وكان مسااتوأ االلتزام التنظيمي بالمؤسااسااة محل الدراسااة
مرتفعا ،ووجود أثر ل داللة نحصاااائية لبعد االتصاااال على االلتزام التنظيمي ،وعدم وجود أثر ل داللة نحصاااائية لكل من أبعاد
التمكين اودارل (تفويض السااااالطة ،والتدريب ،والتحفيزد على االلتزام التنظيمي ،وقد قدمت الدراساااااة جملة من التوصااااايات ات
عالقة بالموضوع.

صؤؤؤؤادق ( )2018دور أبعاد المناخ التنظيمي في تعزيز االلتزام التنظيمي "دراسؤؤؤؤة اسؤؤؤؤتطالعية آلراء عينة من الكادر
التدريسي في المعهد التقني.
هدفت الدراسااة نلى معرفة الدور الذل يمثله المناخ التنظيمي ممثال بأبعاده األربعة وهي( :الهيكل التنظيمي ،االتصاااالت،
والملاااااااااركااة في ات،ااا القراراتد في تعزيز االلتزام التنظيمي ممثالُ بااأبعاااده (االلتزام المعيااارل ،وااللتزام العاااطفي ،وااللتزام
المساااتمرد للكوادر التدريساااية في المعهد التقني في مدينة كوية بإقليم كردساااتان العراق .وألنراض ننجاز البحث الحالي تم تطوير
أداة االساااااتبانة لجمع البيانات ،ووضاااااعت مجموعة من الفرضااااايات الرئيساااااة والفرعية للبحث عن وجود عالقة وتأثير بين المناخ
التنظيمي وااللتزام التنظيمي ،وتم توزيع (50د اساااتمارة تم اساااترجاع (44د منها وبنسااابة (88%د .وتوصااال البحث نلى مجموعة
استنتاجات ،من أهمها وجود عالقة وتأثير بين المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي .وقد أوصى البحث بضرورة التأكيد على أهمية
المناخ التنظيمي السائد لتعزيز جوانبه اويجابية ومعالجة جوانبه السلبية.

سالمة ( )2018أثر أبعاد التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي للموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية
هدفت هذه الدراسة نلى قياد أثر أبعاد التمكين اودارل على السلوك اوبداعي للموظفين في شركة االت صاالت
الفلسااااااطينية ،وتحديد الفروق لبعض المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وساااااانوات ال،برة ،الت،صااااااص،
والمسااتوأ الوظيفيد في درجة تأثير أبعاد التمكين اودارل على الساالوك اوبداعي للموظفين ،فيما تكونت عينة الدراسااة
من (300د عامال وعاملة في شااركة االتصاااالت الفلسااطينية ،اختيروا بطريقة العينة الطبقية العلااوائية حسااب متغيرات
الجنس وطبيعة العمل،وقد أظهرت النتائج أن قيمة مساااتوأ الداللة المحساااوب لعينة الدراساااة دال نحصاااائيا عند مساااتوأ
الااداللااة)0.05 ≥αد على جميع فقرات أبعاااد التمكين اودارل (تفويض السااااااالطااة ،وفرق العماال ،والتاادريااب والتعليم،
واالتصااااااال الفعال ،وبعد تحفيز العامليند ،وتبين من نمو ج اختبار تحليل االنحدار البساااااايط ألثر أبعاد التمكين اودارل
على السااالوك اوبداعي للعاملين أن معامل التحديد ) (R²قد بلغت قيمته (0.734د أل أن أبعاد التمكين اودارل تفسااار ما
مقداره (%73.4د من التباين الحاصااااااال في السااااااالوك اوبداعي ،وأن النسااااااابة الباقية والبالغة (%26.6د فإنها تعزأ
لمتغيرات أخرأ لم تدخل في نمو ج االنحدار .وخلصت الدراسة نلى مجموعة من التوصيات ،أهمها :تحفيز العاملين في
شركة االتصاالت ماديا ومعنويا كنهج داعم ومعزز لممارسة التمكين اودارل للموظفين ،ويجب على اللركة أن تست،دم
أبعاد أخرأ للتمكين اودارل التي لم تساااات،دم في نمو ج الدراسااااة الحالي مثل :ت،ويل الصااااالحيات ،واوثراا الوظيفي،
والرفاهية ،وتقليل الرسمية.
المطري ( )2019العالقة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي لدى موظفي وزارة اإلسؤؤؤؤؤؤؤكان في المملكة العربية
السعودية
هدفت هذه الدراساااااااة للتعر نلى العالقة بين التمكين اودارل وااللتزام التنظيمي في وزارة اوساااااااكان بمدينة
الرياض في المملكة العربية الساااااااعودية ،والبالغ عددهم (397د موظفا .ولتحقيق هذا الهد اسااااااات،دم الباحث المنهج
الوصاافي التحليلي ،وتم اساات،دام المسااا اللااامل لمجتمع الدراسااة ،واساات،دمت االسااتبانة لجمع البيانات ،حيث تم توزيع
(397د استبانة ،وقد تم استرداد (223د بنسبة استجابة (%56د .وتوصلت الدراسة نلى مجموعة من النتائج ،من أهمها:
وجود مساااتوأ متوساااط للتمكين اودارل ومرتفع لاللتزام التنظيمي حساااب تقديرات المساااتجيبين .وأظهرت النتائج وجود
عالقة طردية موجبة بين التمكين اودارل ككل وااللتزام التنظيمي .باوضااافة نلى لك أشااارت نتائج الدراسااة نلى وجود
عالقة طردية موجبة بين أبعاد التمكين اودارل وااللتزام التنظيمي .وقدمت الدراسااااااة عددا من التوصاااااايات ،من أهمها:
منا مزيدا من الحرية والصاااااااالحيات في العمل ،وربط التمكين اودارل بأهدا المملكة (2030د ورؤيتها ،وبرنامج
التحول الوطني (2020د .وتطوير آلية مناسااااااابة وعادلة لنظام المكافآت والترقيات التي تتناساااااااب مع قدرات الموظفين
ومهاراتهم ونشاااباع حاجاتهم ،نضاااافة نلى خلق االنساااجام بين أهدا العاملين وأهدا الوزارة ،وتحساااين ظرو العمل
مما يساعد على زيادة اونتاجية والرنبة في البقاا واالستمرار ،كذلك دعم األنلطة الترفيهية ،وتوفير ال،دمات الصحية،
والعمل على نعداد برامج تدريبية لنلر ثقافة التمكين اودارل وااللتزام التنظيمي بين الموظفين في الوزارة.
Thomas, Jeffrey L, Bliese, Paul D, Jex, Steve M. (2005): "Interpersonal Conflict and
Organizational Commitment: Examining Two Levels of Supervisory Support as Multilevel
Moderators".
هدفت هذه الدراسااااة نلى معرفة دور الدعم اوشاااارافي على مسااااتويين تنظيميين في العالقة بين ضااااغوث العمل
للنزاع بين األفراد وااللتزام التنظيمي في عينة عسااكرية ،تم االشاارا على كل من المسااتويين واعتباره انه مجموعتان.
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ونتج عن هذه الدراساااااة أن تصاااااورات الصاااااراع بين األشااااا،اص داخل المنظمة كانت مرتبطة ارتباطا سااااالبيا بااللتزام
العاطفي واالساااااتمرارل على حد ساااااواا ،تكمن أهمية هذه الدراساااااة في تنسااااايق الملااااارفين ودعمهم على ال،ط األول
والمديرين من المسااااتويات المتوسااااطة مرتبطا بالتزام الموظفين العاطفي .وكان دعم الملاااار على ال،ط األول مرتبطا
أيضااا بمواصاالة التزام الموظفين .وأوصاات الدراسااة بزيادة الدعم اودارل من أجل ت،فيل العالقة والصااراع بين األفراد
وااللتزام المستمر .مع األخذ بعين االعتبار اآلثار المترتبة على تقييم م،تلل مستويات الدعم اوشرافي ،وم،تلل أشكال
االلتزام التنظيمي ،والصراع بين األش،اص.
Henry Ongori, (2009(:" Managing Behind the Scenes: A View Point on Employee
"Empowerment
هدفت ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ نلى البحث ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴـاااااااااﺔ تمكين ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ
ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ن نﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل المديرين ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،أهمها :ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،وﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻭ
ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴـﺯ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻡ.
Joo and Taejo (2013): " Transformational Leadership and Career Satisfaction: The
Mediating Role of Psychological Empowerment".
هدفت هذه الدراسااااة نلى توضاااايا تأثير القيادة التحويلية والتمكين الذاتي على الرضااااا الوظيفي .وكلاااافت نتائج
تحليل االنحدار المتعدد الهرمي أن الموظفين أظهروا أعلى مستوأ من الرضا الوظيفي عندما ينظرون نلى مستوأ عال
من الكفااة (أل التمكين النفساااايد ينظرون بتأثير مثالي من قادتهم (أل قائد يعمل بالقيادة التحويليةد .ومن بين المتغيرات
الديمونرافية ،اتضاااااا أن المساااااتوأ التعليمي له أثر كبير في تحديد حجم التاثير على الموظفين في جامعة جنوب نرب
جيورجيا .وأظهرت نتائج تحليل النمذجة للمعادلة الهيكلية أن التمكين النفساااااااي يرتبط بعالقة طردية بين القيادة التحويلية
والراحة النفسية الوظيفية.
Abualoush et al., (2018): “The Role of Employees’ Empowerment as an Intermediary
’Variable Between knowledge Management and Information Systems on Employees
Performance".
هدفت هذه الدراساااااااة نلى التحقيق في العالقات المتبادلة بين ندارة المعرفة ونظم المعلومات وتمكين الموظفين
على أداا الموظفين .وبناا على لك ،تم تطوير نمو ج هيكلي يحدد التفاعالت بين هذه التركيبات ويساااااااتكلااااااال تأثير
الوسااااطة على العالقة بين  KMو ISو EP.صااُممت دراساااة اساااتقصاااائية قائمة على االساااتبانة الختبار النمو ج المذكور
أعاله استنادا نلى مجموعة بيانات تضم  287شركة من الصناعات الدوائية في األردن .تم اختبار النمو ج واالفتراضات
با ست،دام تحليل نمذجة المعادلة الهيكلية .أ شارت النتائج نلى أن  KMو ISيؤثران ب لكل نيجابي وكبير على  ،EEن يؤثر
هذا األخير على  EPأيضا .ومع لك ،لم تثبت كال من  KMو ISارتباطا نيجابيا بـااا  EP.باوضافة نلى لك ،توسطت EE
بلكل نيجابي وبلكل كبير العالقة بين  KMو ،EPنلى جانب العالقة بين  ISو EP.
Anuar (2018) The influence of Employee Empowerment on Employee Performance in
Public Higher Education Institution / Nur Syuhada Anuar.
هدفت هذه الدراساااااة نلى تحديد ما ن ا كانت ملااااااركة الموظل تؤثر على أداا الموظل ،والتحقيق في تأثيرات
التدريب والتطوير تجاه أداا الموظل ،وفحص تأثير نظام المكافأة على أداا الموظل وتحديد تأثيرات نظام التواصااااااال
تجاه أداا الموظل .تم تبني دراسااااة وصاااافية مع التركيز على ال،صااااائص النوعية لتمكين الموظل ،وتلاااامل ملاااااركة
الموظفين ،والتدريب والتطوير ،ونظام المكافآت ونظام االتصاااااااااالت على أداا الموظل .الساااااااكان المهمون هم 160
موظل في مؤساااااااساااااااة تعليم عالي عامة .تم أخذ عينة عينة من  113موظل حيث تم جمع البيانات األولية باسااااااات،دام
االستبيان .وكلفت النتيجة أنه ال توجد عالقة ات داللة نحصائية بين جميع أبعاد تمكين الموظل بأداا الموظل.
منهجية الدراسة:
قام الباحثان في هذه الدراسااة باساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي من أجل الحصااول على البيانات الالزمة لذلك
لغرض تحليل البيانات وتصنيفها لوصل عينة الدراسة ،وعرضها بلكل جداول وأشكال ،لقد تم تصميم استبانة ،لجمع
البيانات ،التي تم تحليلها باساات،دام برنامج (SPSSد ،ومن ثم عرض نتائج الدراسااة وتوصااياتها ،وتم اساات،دام االسااتبانة
أداة لجمع البيانات المتعلقة في متغيرات الدراسة.
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مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسااة من البنوك التجارية األردنية وعددها ثالثة علاار بنكا حسااب موقع مركز نيداع األوراق
المالية التاليhttps:// www.sdc.com.jo/ arabic/ index.php? option= com _public&member_ :
 cat= 900&member_ sub_ cat= 1شاااوهد بتاري 1ة10ة ،2018عينه الدراساااة خمساااة بنوك اختيرت علاااوائيا
(البنك العربي ،وبنك اوساااااااكان للتجارة والتمويل ،وبنك األردني الكويتي ،وبنك األردن ،والبنك األهليد .تكونت وحدة
المعاينة من مديرل الدوائر ورؤسااااااااا االقساااااااام في المراكز الرئيساااااااة لتلك البنوك التجارية األردنية وعددهم (286د.
ووزعت االسااااااتبانة عليهم جميعا وبلغت االسااااااتبانات الصااااااالحة للتحليل (257د و لك بنساااااابة (%89.9د من مجموع
االستبانات التي وزعها الباحثان على أفراد العينة.
وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة و لك على النحو اآلتي:
صدق األداة:
تم تحكيم االسااااتبانة من خالل عرضااااها على مجموعة من المحكمين من أساااااتذة الجامعات األردنية وكذلك من
ول ال،برة واالختصاص ،وقد أخذ بآرائهم في صيانة النس،ة النهائية لإلستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساااااق الداخلي لألداة بحساااااب معامل كرونباخ ألفا (Cronbhach’s Alphaد الذل كان أعلى
من (%70د ،ويعد مقبوال في مثل هذه الدراسات.
جدول رقم ( :)1نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
المجال
تفويض الصالحية
التدريب
االتصال الفعال
التحفيز
االلتزام العاطفي
االلتزام االستمرارل
االلتزام المعيارل

المحور
التمكين اودارل للعاملين

االلتزام التنظيمي
األداة ككل

معامل ثبات األتساق الداخلي
.863
.870
.774
.820
.804
.870
.895
.962

األساليب اإلحصائية:
باالعتماد على الحزمة اوحصائية للعلوم االجتماعية (SPSSد قام الباحثان باست،دام التكرارات ،والنسب المدوية
لوصاال ال،صااائص اللاا،صااية والوظيفية لوحدة المعاينة .واساات،دام المتوسااط الحسااابي؛ للتعر نلى مدأ موافقة أفراد
العينة على فقرات االستبانة.
اختبار الفرضيات:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض
الصاااااااالحيااة ،والتاادريااب ،واالتصاااااااااال الفعااال ،والتحفيزد في االلتزام التنظيمي بااأبعاااده (االلتزام العاااطفي ،وااللتزام
االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك األردنية.
ولفحص هذه الفرضية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد ،و لك من أجل بيان أثر عناصر التمكين اودارل
للعاملين مجتمعة على االلتزام التنظيمي و لك عند مستوأ داللة (α=0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)2جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير التابع ككل )Model Summary(b
النموذج
1

R
.958a

R square
.917

Adjusted R Square
.916

Std. Error of the Estimate
.19365

يبين الجدول (2د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (التمكين اودارل للعامليند ،والمتغير (االلتزام
التنظيميد بلغت (0.958د ويبين عالقة قوية جدا .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.917د ،أل أن النمو ج فسااااااار
 %91.7من التباين الكلي.
يوضا الجدول (3د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)3تحليل التباين  ANOVAخاص بالمتغير التابع ككل
النموذج
1

مصدر البيانات
 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ

مجموع المربعات
104.414
9.450

درجة الحرية
4
252
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متوسط المربعات
26.103
.038

F
696.081

Sig
.000b

113.864

المجموع

256

يوضااا الجدول (3د أن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضااية
الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة وهي أن هناك دورا ا داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصاااالحية ،والتدريب،واالتصاااال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام التنظيمي لدأ العاملين بأبعاده (االلتزام العاطفي،
وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك األردنية .يلير الجدول (4د نلى قيم معامالت االنحدار:
الجدول ( :)4جدول المعامالت خاص بالمتغير التابع ككل )Coefficient(a
العنصر
تفويض الصالحية
التدريب
االتصال الفعال
التحفيز

المعامل B
.203
.690
-.076
.116

Beta
.224
.794
-.072.082

الخطأ المعياري
.032
.028
.033
.029

T
6.434
24.857
-2.2824.056

Sig.
.000
.000
.023
.000

يتضااااا من الجدول (4د أن جميع العناصاااار لهم أثر دال نحصااااائيا بمسااااتوأ داللة (0.00د وهو أقل من (0.05د على
االلتزام التنظيمي بجميع أبعاده.

الفرضية الفرعية األولى:
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض الصااااالحية،
والتدريب ،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام العاطفي في البنوك األردنية.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار التمكين اودارل للعاملين
مجتمعة على االلتزام العاطفي و لك عند مستوأ داللة (α=0.05د والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)5جدول ملخص النموذج خاص بعنصر االلتزام العاطفي )Model Summary(b
النموذج
1

R square
.362

R
.601a

Adjusted R Square
.351

Std. Error of the Estimate
.51747

يبين الجدول (5د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (التمكين اودارل للعامليند ،والمتغير (االلتزام ال عاطفيد
بلغت (0.601د ويبين عالقة قوية .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.362د ،أل أن النمو ج فساااار  %36.2من التباين الكلي.
يوضا الجدول (6د تحليل التباين :ANOVA
الجدول ( :)6تحليل التباين  ANOVAخاص بالعنصر االلتزام العاطفي
النموذج
1

مصدر البيانات
 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
38.207
67.480
105.687

درجة الحرية
4
252
256

متوسط المربعات
9.552
.268

F
35.670

Sig
.000b

يوضااا الجدول (6د أن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضااية
الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة وهي أن هناك دورا ا داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α=0.05د التمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصاااالحية ،والتدريب ،واالتصاااال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام العاطفي في البنوك األردنية .يلاااير الجدول (7د
نلى قيم معامالت االنحدار:
الجدول ( :)7جدول المعامالت خاص بعنصر االلتزام العاطفي )Coefficient(a
العنصر
تفويض الصالحية
التدريب
االتصال الفعال
التحفيز

المعامل B
.273
.317
-.252
.368

الخطأ المعياري
.085
.074
.089
.077

Beta
.312
.379
-.248.269

T
3.232
4.277
-2.8444.801

Sig.
.001
.000
.005
.000

يتضااا من الجدول (7د أن جميع العناصاار لهم أثر دال نحصااائيا بمسااتوأ داللة (0.00د وهو أقل من (0.05د
على االلتزام العاطفي.
الفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض
الصالحية ،والتدريب ،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام االستمرارل في البنوك األردنية.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار التمكين اودارل
العاملين مجتمعة على االلتزام االستمرارل و لك عند مستوأ داللة (α=0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)8جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (االلتزام االستمراري) )Model Summary(b
النموذج
1

R
.747a

R square
.557

Adjusted R Square
.554

229

Std. Error of the Estimate
.45594

يبين الجدول (8د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (التمكين اودارل للعامليند ،والمتغير (االلتزام
االساااااااتمرارلد بلغت (0.747د ويبين عالقة قوية .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.557د ،أل أن النمو ج فسااااااار
 %55.7من التباين الكلي.
ويوضا الجدول (9د تحليل التباين :ANOVA
الجدول ( :)9تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (االلتزام االستمراري)
النموذج
1

مجموع المربعات
73.033
57.999
131.032

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

متوسط المربعات
36.516
.208

درجة الحرية
4
252
256

F
175.659

Sig
.000

يوضااا الجدول (9د أن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضاية الصافرية وقبول الفرضاية البديلة وهي أن هناك دورا ا داللة نحصاائية عند مساتوأ داللة (α=0.05د التمكين
اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام االستمرارل في البنوك
األردنية.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (10د:
الجدول ( :)10جدول المعامالت خاص بالبعد (االلتزام االستمراري) )Coefficient(a

العنصر
تفويض الصالحية

المعامل B
-.003-

الخطأ المعياري
.057

Beta
-.004-

T
-.060-

Sig.
.952

التدريب
االتصال الفعال
التحفيز

.759
.544
.176

.065
.070
.079

.750
.549
.157

11.720
7.785
2.222

.000
.000
.027

يوضا الجدول (10د أن العناصر (التدريب ،االتصال الفعال ،التحفيزد قد بلغ مستوأ الداللة له (0.000د أل
أن له أثر دال نحصااااائيا عند مسااااتوأ الداللة (0.05د على االلتزام االسااااتمرارل ،أما تفويض الصااااالحية فليس له أثر؛
و لك ألن قيمة الداللة اوحصائية له بلغت (0.952د وهي أكبر من الداللة اوحصائية (0.05د.
الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة () α=0.05للتمكين اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض
الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام المعيارل في البنوك األردنية.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار التمكين اودارل
للعاملين مجتمعة على االلتزام المعيارل و لك عند مستوأ داللة (α=0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي.:
الجدول ( :)11جدول ملخص النموذج خاص بعنصر االلتزام المعياري )Model Summary(b
النموذج
1

R
.975a

R square
.950

Adjusted R Square
.949

Std. Error of the Estimate
.18516

يبين الجدول (11د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (التمكين اودارل للعامليند ،والمتغير (االلتزام
المعيارلد بلغت (0.975د ويبين عالقة قوية .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.95د ،أل أن النمو ج فسااااااار %95
من التباين الكلي .يوضا الجدول (12د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)12تحليل التباين  ANOVAخاص بالعنصر االلتزام المعياري
النموذج
1

مصدر البيانات
 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
164.218
8.640
172.858

درجة الحرية
4
252
256

متوسط المربعات
41.054
.034

F
1197.462

Sig
.000b

يوضا الجدول (12د أن مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضااية الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة وهي أن هناك دورا اداللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة (α=0.05د التمكين
اودارل للعاملين بأبعاده (تفويض الصاااااالحية ،والتدريب،واالتصاااااال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام المعيارل في البنوك
األردنية .ويلير الجدول (13د نلى قيم معامالت االنحدار:
الجدول ( :)13جدول المعامالت خاص بعنصر االلتزام المعياري )Coefficient(a

العنصر

المعامل B

الخطأ المعياري
230

Beta

T

Sig.

تفويض الصالحية
التدريب
االتصال الفعال
التحفيز

.337
.752
.025
-.019

.302
.703
.019
-.011-

.030
.027
.032
.027

11.155
28.347
.790
-.692-

.000
.000
.430
.490

يتضااا من الجدول (13د أن العنصاارين (تفويض الصااالحية ،والتدريبد لهم أثر دال نحصااائيا بمسااتوأ داللة
(0.00د وهو أقل من (0.05د على االلتزام المعيارل ،أما باقي األبعاد (االتصال الفعال ،والتحفيزد فليس لهم أثر؛ و لك
ألن قيمة الداللة اوحصائية لهم بلغت (0.49 ،0.43د على التوالي وهي أكبر من الداللة اوحصائية (0.05د.
مناقشة النتائج:
 .1أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دورا اداللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام التنظيمي لدأ العاملين بأبعاده
(االلتزام العاطفي ،وااللتزام االستمرارل ،وااللتزام المعيارلد في البنوك األردنية.
وكان أعلى األبعاد تأثيرا على االلتزام التنظيمي بأبعاده مجتمعة هو البُعد (التدريبد و لك من خالل بيتا التي
بلغت (0.794د وتاله البعد (تفويض الصاااااالحيةد فبلغت بيتا له (0.224د ،وجاا البعد (التحفيزد ورااه فبلغت قيمة بيتا
له (0.082د ،وأخيرا جاا البعد (االتصااااااال الفعالد فبلغت بيتا له (-0.072د وكان له أثر عكسااااااي تبين من خالل القيم
السالبة له.
اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (عبد الحسين2012 ،د فأظهرت أن التمكين اودارل و أثر ملمود ال يمكن ألل
شااااااركة أو منظمة العمل من دونه والتمكين اودارل يحد من المركزية في ات،ا القرارات ويعزز على نلاااااار الثقافة في
المنظمة بين الموارد البلاااارية ،واتفقت أيضااااا مع دراسااااة (آل قاساااام2012 ،د فأظهرت وجود أثر لاللتزام التنظيمي في
تحساااين جودة ال،دمة المصااارفية في البنوك التجارية األردنية ،وشاااعور الموظل باالنتماا نلى البنك ينعكس لديه نيجابيا
في االلتزام في سياسات البنك أالعليا ويتفانى في تقديم ال،دمات بمواصفات مرتفعة للعمالا ،كما اتفقت أيضا مع دراسة
(فالق وبن نافلة2013 ،د فأظهرت أن مساااتوأ التمكين اودارل الساااائد في اللاااركة على التوالي (بعد تفويض السااالطة،
والتدريب ،واالتصال الفعال ،وتحفيز الموظفيند ،وبينت وجود أثر ل داللة نحصائية لمجاالت التمكين اودارل موضع
الدراسة في مجموعة االتصاالت.
 .2أظهرت نتائج الدراسة أن جميع العناصر لهم أثر دال نحصائيا بمستوأ داللة (0.00د وهو أقل من (0.05د
على االلتزام التنظيمي بجميع أبعاده.
 .3أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دورا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام العاطفي في البنوك األردنية.
وكان أعلى األبعاد تأثيرا على االلتزام العاطفي هو البُعد (التدريبد و لك من خالل بيتا التي بلغت (0.379د
وتاله البعد (تفويض الصاااااااالحيةد فبلغت بيتا له (0.312د ،وجاا البعد (التحفيزد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.269د،
وأخيرا جاا البعد (االتصال الفعالد فبلغت بيتا له (-0.269د وكان له أثر عكسي تبين من خالل القيم السالبة له.
 .4أظهرت نتائج الدراسة أن جميع العناصر لهم أثر دال نحصائيا بمستوأ داللة (0.00د وهو أقل من (0.05د
على االلتزام العاطفي.
 .5أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دورا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصالحية ،والتدريب،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام االستمرارل في البنوك األردنية.
وكااان أعلى األبعاااد تااأثيرا على االلتزام االساااااااتمرارل هو البُعااد (التاادرياابد و لااك من خالل بيتااا التي بلغاات
(0.750د وتاله البعد (االتصااااااااال الفعالد فبلغت بيتا له (0.549د ،وجاا البعد (التحفيزد ورااه فبلغت قيمة بيتا له
(0.157د ،وأخيرا جاا البعد (تفويض الصااااااالحيةد فبلغت بيتا له (-0.004د وكان له أثر عكسااااااي تبين من خالل القيم
السالبة له.
 .6أظهرت نتائج الدراسة أن العناصر (التدريب ،واالتصال الفعال ،والتحفيزد قد بلغ مستوأ الداللة له (0.000د؛
أل أن له أثر دال نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د على االلتزام االستمرارل ،أما تفويض الصالحية فليس
له أثر ،و لك ألن قيمة الداللة اوحصائية له بلغت (0.952د وهي أكبر من الداللة اوحصائية (0.05د.
 .7أظهرت نتائج الدراسة أن هناك دورا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د للتمكين اودارل للعاملين
بأبعاده (تفويض الصالحية ،والتدريب ،واالتصال الفعال ،والتحفيزد في االلتزام المعيارل في البنوك األردنية.
وكان أعلى األبعاد تأثيرا على االلتزام المعيارل هو البُعد (التدريبد و لك من خالل بيتا التي بلغت (0.703د
وتاله البعد (تفويض الصاااااااالحيةد فبلغت بيتا له (0.302د ،وجاا البعد (االتصاااااااال الفعالد ورااه فبلغت قيمة بيتا له
(0.019د ،وأخيرا جاا البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (-0.011د ،وكان له أثر عكسي تبين من خالل القيم السالبة له.
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 .8أظهرت نتائج الدراسة أن العنصرين (تفويض الصالحية ،التدريبد لهم أثر دال نحصائيا بمستوأ داللة (0.00د
وهو أقل من (0.05د على االلتزام المعيارل ،أما باقي األبعاد (االتصال الفعال ،والتحفيزد فليس لهم أثر ،و لك
ألن قيمة الداللة اوحصائية لهم بلغت (0.49 ،0.43د على التوالي وهي أكبر من الداللة اوحصائية (0.05د.
اتفقت هذه الدراسااااااة مع دراسااااااة (بني عيسااااااى وأبازيد2014 ،د فأظهرت أنّ االلتزام العاطفي هو أكثر أنماث
االلتزام التنظيمي تأثيرا على أداا العاملين ،وهو النمط الساااائد في القطاع المصااارفي األردني ،واتفقت أيضاااا مع دراساااة
(محمدية2016 ،د فأظهرت وجود أثر لاللتزام التنظيمي في تحساااااااين جودة ال،دمة المصااااااارفية في البنوك التجارية
األردنية ،وشااااعور الموظل باالنتماا نلى البنك ينعكس لديه نيجابيا في االلتزام في سااااياسااااات البنك أالعليا ،ويتفانى في
تقديم ال،دمات بمواصااااافات مرتفعة للعمالا ،واتفقت أيضاااااا مع دراساااااة (شاااااتا2016 ،د فأظهرت وجود أثر و داللة
نحصاااااااائية لبعد االتصاااااااال على االلتزام التنظيمي ،وعدم وجود أثر و داللة نحصاااااااائية لكل من أبعاد التمكين اودارل
(تفويض السلطة ،والتدريب ،والتحفيزد على االلتزام التنظيمي.
التوصيات:
 .1توصي الدراسة البنوك األردنية بأهمية االستمرار بالتعر نلى التمكين اودارل للعاملين ووجوب تطبيقه في
عمليات المنافسة الحاصلة ،ن نن قدرة المنظمة على تحقيق اوستراتيجية المناسبة لحالة المنافسة تعطيها مرونة
أكبر في مواجهة التحديات البيدية ،ومعرفة الفرص السوقية األفضل.
 .2توصي الدراسة البنوك األردنية بصورة خاصة بضرورة الحفاظ على المستوأ الحالي من االلتزام التنظيمي
عبر مواصلة تقديم الحوافز ،وتحقيق االستمرارية للموظفين ،وتحسينها كل ما أمكن لك مع أهمية البحث عن
عمليات أكثر تميزا في تقديم ال،دمات والتعويضات للموظفين بهد زيادة المنافسة ،وتوسيع الحصة السوقية
وصوال لتحقيق مستوأ اعلى من رضا الموظل ووالئه.
 .3توصي الدراسة البنوك األردنية في البحث عن البحوث والدوريات والرسائل المهتمة بمفهوم التمكين اودارل
للعاملين ،السيما في قطاع منافسة البنوك الملابهة ،ن نن متابعة تلك البحوث تمكن البنوك من االستفادة منها في
تحقيق التميز في تقديم ال،دمات .بناا على النتائج السادسة والثامنة.
 .4توصي الدراسة البنوك األردنية خاصة ،وباقي المنظمات األخرأ عامة ،بضرورة تطوير أساليب االلتزام من
حيث االلتزام المعيارل وااللتزام االستمرارل لتلك المنظمات وبكافة تفاصيلها .و لك من خالل وضع
نستراتيجيات مرنة تتكيل مع التطورات البيدية المحيطة .وباللكل الذل يحقق المواامة ما بين األنلطة الداخلية
للمنظمات وبين متغيرات بيدة أعمالها .بناا على النتيجة الثانية لإلحصاا الوصفي.
 .5توصي الدراسة البنوك األردنية خاصة ،وباقي المنظمات األخرأ عامة عامة ،بضرورة تطوير االلتزام التنظيمي
حيث سلوك اختيارأ يلير نلى مسدولية الفرد عن الملاركة أو المساهمة فى تطوير البنك ،مثل :حضور
االجتماعات والندوات وأداا وظائل نير مطلوبة منه ،ولكنها تساعد البنوك على أداا أنلطتها والمبادرة بتقديم
النصيحة لآلخرين لتحسين اوجرااات والعمليات.
 .6توصي الدراسة الباحثين مستقبال بزيادة البحث عن مفهوم التمكين اودارل للعاملين بجميع أبعاده وخصوصا
البُعد (تفويض السلطةد ،ن تبين من خالل التحليل اوحصائي أن له أكبر أثر على االلتزام التنظيمي ،ويؤدل
دورا فعاال في تحسين أداا البنوك وزيادة الحصة السوقية ،و لك من خالل سرعة ات،ا القرار مما يحقق األهدا
المنلودة.
 .7توصي الدراسة بضرورة تحديث أهدا المنظمة بلكل مستمر ليحقق لللركة تعزيز موقعها وقدرتها التنافسية
خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل بناا على النتيجة األولى لإلحصاا الوصفي.
 .8توصي الدراسة بزيادة الدعم المادل للعاملين الذين يقدمون أفكار جديدة المقدمة بناا على جميع النتائج.
المصادر والمراجع:
أوالً :المراجع باللغة العربية
أبا زيد ،رياض ،أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة للعاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث)
العلوم اونسانيةد24(2 ،د.2010 ،519-495 ،
أبو النصر ،مدحت ،تنمية مهارات بناا وتدعيم الوالا المؤسسي لدأ العاملين داخل المنظمة ،ث ،1القاهرة :نيتراك للطباعة والنلر.2005 ،
آل قاسم ،رؤأ رشيد ،أثر االلتزام التنظيمي في تحسين جودة ال،دمة المصرفية – دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية األردنية،
رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن.2012 ،
البنا ،حسين وال،فاجي ،نعمة ،نستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات ادارة المعرفة ،ث  ،1دار األيام للنلر والتوزيع ،عمان،
األردن.2014 ،
بني عيسى ،أحمد ،وأبازيد ،رياض ،دور االلتزام التنظيمي في تحسين أداا العاملين في القطاع المصرفي األردني ،مجلة دراسات العلوم
اودارية2( 41 ،د.2014 ،68-62 ،
حريم ،حسين ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد في المنظمات ،ث  ،4عمان :دار زهران للطباعة والنلر والتوزيع.2015 ،
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السكارنة ،بالل ،القيادة اودارية الفعالة ،ث ،1عمان :دار المسيرة للطباعة والنلر والتوزيع.2010 ،
سالمة ،سالمة ،أثر أبعاد التمكين اودارل على السلوك اوبداعي للموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية .مجلة جامعة القدد المفتوحة
للبحوث اودارية واالقتصادية2(6 ،د.2018 ،40-13 ،
السميا ،عبد المحسن ،دراسات في اودارة المدرسية ،ث ،1عمان :دار الحامد للطباعة والنلر والتوزيع.2010 ،
شتا ،كريمة ،أثر التمكين اودارل على االلتزام التنظيمي لدأ العاملين اوداريين بالمؤسسة العمومية االستلفائية زيوشي محمد-طولقة ،جامعة
محمد خضير بسكرة ،سكرة ،الجزائر.2016 ،
الللفان ،محمد ،دور المنظمة المتعلمة في االلتزام الوظيفي :دراسة مسحية على موظفي البنك السعودل للتسليل واودخار في مدينة الرياض،
المجلة األردنية في ندارة األعمال8(1 ،د.2012 ،105-82 ،
صادق ،زانا ،دور أبعاد المناخ التنظيمي في تعزيز االلتزام التنظيمي "دراسة استطالعية آلراا عينة من الكادر التدريسي في المعهد التقني
بمدينة كوية" ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اودارية واالقتصادية2( 8 ،د.2018 ،169-141 ،
العابدين ،راهب ،أثر تطبيق نستراتيجية تمكين العاملين في تحسين أداا المؤسسة :دراسة ميدانية في اللركة الوطنية للتأمين ،رسالة ماجستير
نير منلورة ،الجامعة اوسالمية بعزة ،نزة ،فلسطين.2013 ،
العامرل ،صالا والغالبي ،طاهر ،اودارة واألعمال ،ث  ،2عمان :دار وائل للطباعة والنلر والتوزيع.2008 ،
عبد الحسين ،صفاا ،أثر التمكين اودارل على الرضا الوظيفي لدأ العاملين في هيدة التعليم التقني ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية32 ،
(20د.2012 ،98-78 .
ف،رل ،نور ،ندارة الموهبة ودورها في تمكين العاملين بحث تطبيقي ،مجلة االقتصاد والعلوم اودارية111( 25 ،د.2019 ،259-224 ،
فالق ،محمد ،وبن نافلة ،قدور ،أثر التمكين اودارل في نبداع الموظفين .دراسة حالة لمجموعة االتصاالت األردنية أورانج ،مجلة الحكمة
للدراسات االقتصادية12(1 ،د.2013 ،127-101 ،
فليه ،فاروق وعبد المجيد ،محمد ،السلوك التنظيمي في ندارة المؤسسات التعليمي ،ث ،1عمان :دار المسيرة للنلر والتوزيع.2005 ،
قاسيمي ،نصار ،دليل مصطلحات علم االجتماع تنظيم وعمل ،ث ،1الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.2011 ،
محمد ،أحمد واللياب ،أبو حمو ،مفاهيم ندارية معاصرة ،ث ،1عمان :دار األكاديميون للنلر والتوزيع.2014 ،
محمدية ،عمر ،أثر التمكين الوظيفي في السلوك اوبداعي لدأ العاملين في أيدة تنليط السياحة األردنية ،رسالة ماجستير في ندارة األعمال،
جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن.2016 ،
المطرل ،ضيل اهلل ،العالقة بين التمكين اودارل وااللتزام التنظيمي لدأ موظفي وزارة اوسكان في المملكة العربية السعودية" ،مجلة الجامعة
اوسالمية للدراسات االقتصادية واودارية1( 27 ،د.2019 ،

ثانياً :المراجع باللغة اإلنجليزية:
’Abualoush, S., Obeidat, A., Tarhini, A., Masa’deh, R., and Al-Badi, A (2018) "The role of employees
empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on
employees’ performance", VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48 (2), 217237.
Anuar, N (2018) The influence of employee empowerment on employee performance in public higher
education institution/ Nur Syuhada Anuar. Student Project. Faculty of Business and Management, Bandaraya
Melaka.
Fourie, Anna S., (2009), Psychological Empowerment: A South African Perspective, Doctor of Literature and
Philosophy, University of South Africa.
Ignore, H (2009). Managing behind the scenes: A view point on employee empowerment, African Journal of
Business Management, 3 (1), 9- 15.
Joo, B., and Lim, T (2013). Transformational Leadership and Career Satisfaction: The Mediating Role of
Psychological Empowerment, Journal of Leadership & Organizational Studies, 7 (1), 55- 71.
Loisch, U (2014). Benefits of employee empowerment for service quality and job satisfaction in the hospitality
industry, Thesis for Obtaining the Degree master of Business Administration in Tourism and Hospitality
Management.
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أثر تدريب العاملين على جودة الخدمات المصرفية في البنك العربيفي األردن
أ.د .بالل يوسف برهم
جامعة عمان العربية
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حمزه سمير محمد طنبوز
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الملخص

هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى أثر تدريب العاملين على جودة ال،دمات المصاااارفية بعناصاااارها (االعتمادية،
واألمان ،واالساااااتجابة ،والتعاطلد المقدمة للعمالا في البنك العربي في األردن ،وتتبع هذه الدراساااااة المنهج الوصااااافي
التحليلي ،وتعد االسااتبانة هي أداة الدراسااة المساات،دمة وتكون مجتمع الدراسااة من العاملين في جميع فروع البنك العربي
في العا صمة عمان والبالغ عددهم (948د ،أما عينة الدرا سة فهي عينة ع لوائية طبقية والبالغ عددهم (168د ،وتو صل
الباحثان نلى العديد من النتائج ،كان أهمها :أنه يوجد فروق ات داللة نحصائية ألثر تدريب العاملين على جودة ال،دمات
المصرفية في البنك العربي في األردن ،ويوجد فروق ات داللة نحصائية ألثر تدريب العاملين على االعتمادية في البنك
العربي في األردن ،ويوجد فروق ات داللة نحصاااااااائية ألثر تدريب العاملين على األمان في البنك العربي في األردن،
وأوصااى الباحثان مجموعة من التوصاايات ،أهمها :االهتمام بزيادة جودة ال،دمات المصاارفية المقدمة في البنك من خالل
آلية تعتمد ترتيب أبعاد الجودة التي ظهرت في الدراسة (االعتمادية ،واالستجابة ،والتعاطل ،واألماند باعتبارها عوامل
مهمة تأ خذ بعين االعتبار عند تقييم العمالا ل،دمه البنك ،و حث العاملين في البنك على االهتمام الفردل بالعمالا عند
تلقيهم ال،دمات المصرفية ،وقيام موظفي البنك بزيادة التفاعل مع العمالا؛ األمر الذل يزيد من شعور العميل باألمان.
الكلمات المفتاحية :تدريب العاملين ،جودة ال،دمات المصرفية ،البنك العربي في األردن.
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Impact of Employees Development on the Quality of Banking Services in the
Arab Bank in Jordan
Hamza Sameer Tanbouz
Amman Arab University

Prof. Bilal Yusuf Burhum
Amman Arab University

Abstract
The aim of this study is to identify the impact of the employee’s development on the
banking services quality with its components (reliability, safety, responsiveness, empathy)
in Arab Bank in Jordan. This study adopted the descriptive analytical method. The study
population is all the branches of the Arab Bank in the capital Amman (948), and the sample
of the study is a random sample class consists of (168) employees, the major resultsof the
study are: There are significant of statistical differences for the development of workers on
the quality of banking services in the Arab Bank in Jordan. There are significant differences
in the development of employees in the Arab Bank in Jordan. There are significant statistical
differences in the development of safety personnel at the Arab Bank in Jordan. The
researcher recommended a number of recommendations, including the importance of
increasing the quality of banking services provided in Jordan. (Reliability, responsiveness,
empathy, safety) as important factors to be taken into consideration when evaluating clients
for the Bank's services. Urging Bank employees to take individual interest in customers when
they receive banking services. Bank employees increase interaction with customers, which
increases the customer's sense of security.
Keywords:Employees Development, Quality of bankin services, Arab bank inJordan.
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المقدمة:
أصبا التنوع في ال،دمات المصرفية ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي في تقديم ال،دمات المصرفية ميزة
من مزايا النلااااث المصااارفي الحاضااار ،ن نن شاااعور الزبون بالرضاااا يتأثر بنوعية وجودة ال،دمات المقدمة له ،وتوفر
بعض ال،دمات األساسية والثانوية؛ سواا أكان لك خالل الدوام الرسمي أم بعد أوقات الدوام الرسمي للبنك ،ومن خالل
ال،دمات اآللية الم،تلفة .ون ا نظرنا نلى ماهية ال،دمة المصااارفية التي يساااعى الزبون نلى الحصاااول عليها ،فهو يساااعى
للحصاااااااول على أفضااااااال خدمة من حيث نوعية وجودة (جودة ال،دمةد وكذلك طريقة تقديم هذه ال،دمة ،أل جودة تقديم
ال،دمة ،فيساااااتطيع أل بنك أن يحقق أهدافه ن ا قام كل شااااا،ص بعمله على أكفأ وجه ،وال يقتصااااار تدريب العاملين على
تهيدة الموارد البلرية فقط ،بل نلى رفع الكفااة اونتاجية لألفراد العاملين عن طريق وضع السياسات والبرامج ال،اصة
بتدريبهم ونعدادهم لممارسااااة أعمالهم التي تقوم على أساااااد علمي سااااليم ،و لك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العمل بأقل
جهد وأقل زمن وكلفة .لذا يحتل تطوير الموارد البلرية مكانة مهمة بين األنلطة اودارية الهادفة لرفع الكفااة اونتاجية،
وتحساااااين أسااااااليب العمل ،و لك عن طريق محاولة نحداث تغيير في مهارات العاملين وقدراتهم من ناحية ،ويساااااتهد
تطوير أنماث السااااااالوك التي يتبعونها في أداا أعمالهم ،والحد من دوران العمل الذل يمكن أن يحدثه عدم وجود التدريب
في المؤسسات من ناحية أخرأ( .ال،زامي2003 ،د.
نن البنك العربي ساااهم بفاعلية في التنمية والنمو االقتصااادل ،وهذا بالتالي يتطلب ندخال التكنولوجيا واساات،دام
األساااااليب الحديثة والمتطورة ،مما يتوجب بضاااارورة نشااااراك العاملين في البنك بالبرامج التدريبية المسااااتمرة لمواجهة
التغيرات المساااااتمرة في ضاااااوا العولمة ،و لك من خالل تطبيق البنك لإلدارة اوساااااتراتيجية ،وتحساااااين أدائها لوظائفها
الم،تلفة ،وتطوير عملياتها بلاااااكل مساااااتمر واالهتمام بمواردها البلااااارية وتدريبها لتحقيق األهدا  ،ومن هنا تأتي هذه
الدراسة لمعرفة أثر التدريب والتطوير على جودة ال،دمات المصرفية في البنك العربيwww.arabbank.jo/ar/( .د
مشكلة الدراسة:
نن عدم توفر الموارد البلااارية المؤهلة والمدربة والقادرة على التكيل مع كافة المتغيرات والتحديات يؤدل نلى
ضعل قدرة المنظمات على المنافسة عالميا ونقليميا ،ومن هنا يجب النظر نلى التطوير من منظور نستراتيجي فيتم تنفيذ
التطوير لتحقيق أهدا البنك اوسااتراتيجية؛ مما يؤدل نلى تقديم ال،دمات المنافسااة للعمالا ،وعليه فإن ملااكلة الدراسااة
تكمن في التعر نلى أثر تدريب العاملين على جودة ال،دمات المصرفية في البنك العربي في األردن.
أسئلة الدراسة
ويمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اوجابة عن األسدلة التالية:
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس األول :ما أثر تدريب العاملين على جودة الخدمات المصؤؤؤؤؤؤؤرفية بعناصؤؤؤؤؤؤؤرها (االعتمادية ،واألمان،
واالستجابة ،والتعاطف) المقدمة للعمالء في البنك العربي في األردن؟
ويتفرع عنه األسدلة التالية:
 .1ما أثر تدريب العاملين على االعتمادية في البنك العربي؟
 .2ما أثر تدريب العاملين على األمان في البنك العربي؟
 .3ما أثر تدريب العاملين على االستجابة في البنك العربي؟
 .4ما أثر تدريب العاملين على التعاطل في البنك العربي؟
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1التعر نلى أثر تدريب العاملين على االعتمادية في البنك العربي.
 .2التعر نلى أثر تدريب العاملين على األمان في البنك العربي.
 .3التعر نلى أثر تدريب العاملين على االستجابة في البنك العربي.
 .4التعر نلى أثر تدريب العاملين على التعاطل في البنك العربي.
أهمية البحث:
وتبرز أهمية هذه الدراسااة في أنها قد تساااهم في مساااعدة البنك العربي بلااكل عام باالسااتفادة من نتائجها ومعرفة ما هو
مطبق لديها وما يساااااااتوجب تطبيقه ،ن نن تبني تدريب العاملين يعد خطوة رئيساااااااة في تحديد الرؤية المساااااااتقبلية ودارة الموارد
الب لرية ،وي ساهم بالتالي في تح سين م ستويات الجودة الم صرفية ،وي ساهم في تحقيق الميزة التناف سية لهذه المنظمات ،وتنبع أهمية
هذه الدراساااااااة من أنها تركز على البعد اوساااااااتراتيجي لوظيفة تدريب العاملين في البنك العربي ،وأثر لك على جودة ال،دمات
المصرفية المقدمة للعمالا فيها.

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة:
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 :HO1ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ (α=0.05د لتدريب العاملين على جودة ال،دمات المصااااااارفية
بعناصرها (االعتمادية ،واألمان ،واالستجابة ،والتعاطلد المقدمة للعمالا في البنك العربي في األردن.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د لتدريب العاملين على
االعتمادية في البنك العربي في األردن.
الفرضؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د لتدريب العاملين على األمان
في البنك العربي في األردن.
الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د لتدريب العاملين على
االستجابة في البنك العربي في األردن.
الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د لتدريب العاملين على
التعاطل في البنك العربي في األردن.
أنموذج الدراسة:

HO1:1
HO1:2
HO1:3
HO1:4
جدول ( )1المراجع أدناه
شكل ( )1أنموذج الدراسة من إعداد الباحثين حسب
الجدول ( )1مراجع األنموذج

المتغير
المتغير المستقل:
تدريب العاملين
المتغير التابع:
جودة ال،دمات المصرفية
االعتمادية
األمان
االستجابة
التعاطل

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها

الرفاعي (2000د أبوقفة (2003د ال،والني ( 2005د
)Lassar, W.M., Manolis, C. and Winsor, R.D. (2015
الكركي (2010د شيبان (2015د
)Strother (2015) Petridou and Al (2015
)Teresa Brannick,(2011
)Gascó, José L.,(2013

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري
تعد محاولة وضااااع مفهوم واضااااا للتدريب أمرا في ناية األهمية؛ ن نن التحديد الواضااااا لمفهوم التدريب يعد
أساااسااا موضااوعيا لت،طيط النلاااث التدريبي والعملية التدريبية برمتها ،ويمثل مصاادرا أساااساايا في عملية متابعة وتقييم
التدريب ،فالتدريب هو نلاث تعليمي منظم له القدرة على تحسين مستوأ ننجاز الفرد عن طريق نحداث تغيير في قدراته
المعرفية وساالوكه ومهاراته ،ويتضاامن التدريب تعليم الفرد مهارات جديدة أو تحسااين في مهارات موجودة ،والعمل على
تطويرها لمواجهة متطلبات العمل الحالية والمساااااااتقبلية ،وعرفت األمم المتحدة عملية التدريب أنها عملية تبادلية لتعليم
وتعلم مجموعة من المعار واألسااااااليب المتعلقة بالحياة العملية وهو نلااااااث لنقل المعرفة نلى األفراد والجماعات الذين
يعتقد أنهم يستفيدون منها؛ فالتدريب باختصار هو نقل للمعرفة وتطوير للمهارات (عسا 2014 ،د.
ويؤكد (عسا  2014 ،د في تنوع أساليب التدريب على عدد من االعتبارات أهمها أو ما يهمنا منها :االختال
والتنوع بين نوعيات ومستويات المتدربين ضمن الهرم اودارل ،التي ت،تلل األساليب المستعملة بحسب االختالفات في
المسااتويات اودارية ،فقد يطلب تدريب مساات،دمين أو عمال على أداا معين أو اسااتعمال أداة معينة ،وقد يكون المطلوب
تدريب بعض الملرفين في مستوأ اودارة الدنيا أو بعض المسؤولين في اودارة الوسطى أو اودارة العليا.
ويتمثل الهد األسااااااساااااي من التدريب والعملية التدريبية في نحداث تغييرات في سااااالوك المتدربين ومعارفهم
واتجاهاتهم ،للتغلب على الملااااااكالت والمعوقات القائمة والمحتمل حدوثها من أجل رفع الكفااة اونتاجية لألداا( .ياني،
2007د.
ويرأ الباحثان أن من األهدا الرئيسة للتدريب ما يأتي-:
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هي تغيير ساالوكيات األفراد وتنميتها لسااد الثغرة بين مسااتوأ األداا الفعلي ومسااتوأ األداا المطلوب الوصااول
نليه ،ورفع مسااااااتوأ أداا الفرد ،وتنمية مهاراته ومعارفه واتجاهاته فيما يتعلق بميدان عمله وصااااااوال نلى عالقة نيجابية
مرهونة بتحقيق أهدا المنظمة واألهدا التي يتطلع نليها الموظل.
وتعني " الحاجة التدريبية " نلى وجود نقص أو تناقص بين وضعين ،في أداا الموارد البلرية فإن الحاجة تلير
نلى وجود فرق بين أدائين أو فجوة بين األداا الفعلي في الوظيفة واألداا المرنوب فيه ،وتكون هذه الفجوة نتيجة نقص
في معار أو مهارات أو اتجاهات لدأ الفرد؛ فالحاجة التدريبية ن ن تمثل نتيجة وجود الفرق بين مسااتوأ األداا األمثل
ومستوأ األداا الفعلي للل،ص.
ويمثل تحديد االحتياجات التدريبية أهم عنصاار من عناصاار العملية التدريبية التي ال يقوم نجاح العملية التدريبية
وفعاليتها نال بها ،فأل خلل أو نقص يحدث في هذا العنصااااااار ينقل أثره بالنتيجة نلى باقي خطوات التدريب؛ فإ ا كان
التدريب نتيجة الحتياج معين فاألولى ترجمة هذا االحتياج نلى واقع عملي ،وجعله من أولويات ال،طوات األساسية للقيام
بمراحل العملية التدريبية.
وتكمن أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في نشاااااااارتها نلى األفراد المطلوب تدريبهم وما نوع التدريب الالزم
لهم ،وبالتالي ما هي النتائج المتوقعة منهم ؟ ن يساااااااااعد تحديد االحتياجات التدريبية على التقييم الصاااااااحيا للتدريب،
وتحسين األداا ،وتحقيق األهدا المرجوة من العملية التدريبية؛ ن نن ال،طوة المتمثلة بتحديد االحتياجات التدريبية تمثل
اللبنة األساااااسااااية في التوصاااال نلى نجاح العملية التدريبية برمتها ،وبالتالي فإن تحديد االحتياجات التدريبية بلااااكل نير
واضا ودقيق يؤدل بالنتيجة نلى تـااانفيذ برامج تدريبية ال تـاااحقق األهدا منها ،وتؤدل نلى نهدار الوقت والجهد والمال
(الطويل2010 ،د.
ونن مساااااؤولية تحديد االحتياجات التدريبية هي عملية ملاااااتركة؛ ألنها نتيجة تعاون جهود مبذولة يلاااااترك فيها
المتدرب نفسه لمعرفته بتفاصيل عمله ،ورئيسه المباشر لمعرفته بطبيعة عمل األفراد وما يلزمهم من معار ومهارات
ألداا العمل ومسؤول التدريب؛ ألنه على اتصال دائم بالمتدربين نضافة نلى استعانة المنظمة بمستلارين خارجيين ودعم
اودارة العليا للنلاث التدريبي (ابوقفة2003،د.
نن مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية تمثل األسااااااد الذل تبنى عليه ساااااائر أجزاا العملية التدريبية ،فيجب أن
ينصب التركيز في هذه المرحلة على المعلومات ات الصلة بالمواصفات ال،اصة بالفرد التـااااااانظيمي – (Attributes
) ،Orientedن نن عمليات التدريب تتعامل مع الفرد كأداة تغيير فيجب أن تنصب المعلومات على المواصفات ال،اصة
به؛ فإنها هي التي تمكن أو تعيق من أداا الفرد لوظيفته الحالية أو المستقبلية ،األمر الذل يؤدل نلى ضمان الوصول نلى
برنامج تدريبي ل أهدا محددة وواقعية وقابلة للقياد( .الفضلي2015 ،د
ويعد العنصر البلرل العنصر األساد والمورد الرئيس للتنظيم؛ لما يتمتع به هذا العنصر من دوافع ولتجاهات
وميولـ نضافة نلى التكوين الجسماني والقدرات الفسيولوجية.
وبما أن العنصر البلرل هو المصدر الرئيس للطاقات والنجاح واونجاز ،فضال عن اومكانات المادية األخرأ
في عملية اونتاج ،فإنه أ صبا مدعاة لكثير من الباحثين والدار سين ألن يكر سوا جهودهم على درا سة ال سلوك اون ساني؛
و لك ألنه يمثل المتغير األساااااسااااي في التنظيم ،وهذا ما يهد نليه التدريب اودارل ،وعليه يتجه التدريب أساااااسااااا نلى
محاولة نحداث تغيير نيجابي في مهارات األفراد وقدراتهم ،وتطوير أنماث السااااالوك المتبعة في أداا أعمالهم ( السااااالمي،
 2010د.
وببدأ تصااااميم الدورات التدريبية بعد االنتهاا من وضااااع ال،طط التدريبية ،وتحديد األهدا التي تفي بأنراض
االحتياجات التدريبية واالتفاق على األهدا بطريقة محددة وواضااحة تساااعد على تحديد المواد العلمية والمواد التدريبية
فالمادة العلمية هي ما تحويه من المعلومات والمبادئ والمفاهيم العلمية والنظريات األساااسااية التي يرنب المدرب أن يلم
بها المتدربون .وأما المادة التدريبية فهي الوساااائل المسااااعدة التي تعين المدرب على تحقيق أهدافه مثل اختبارات القياد
وال،رائط التنظيمية والرسومات التوضيحية (ياني2013 ،د.
ويتم تقديم المادة التدريبية وفقا ألساااااليب تدريبية معينة التي يتم تحديدها من خالل االسااااتناد نلى الموضااااوعات
التفصااااااايلية التي يقوم عليها البرنامج ونظرا لتنوع األسااااااااليب التدريبية ،فإن اختيارها يتطلب التوفيق ما بين نوعيات
المتدربين ومسااتوياتهم تبعا للمعار والمهارات ،وعليه سااو ت،تلل األساااليب التدريبية التي تقدم بها الدورة التدريبية،
فاالختال والتنوع بين المتدربين من حيث مسااااااتويات تحصاااااايلهم وتأهيلهم المعرفي والمهارل يتطلب اختيار أساااااااليب
تدريبية تعمل على مراعاة هذه المستويات والموائمة معها (ياني 2013 ،د.
تعد عملية تقييم العملية التدريبية مؤشرا لالستيضاح من ردود أفعال الملاركين في الدورات التدريبية،أل مدأ
رضاااى الملااااركين في العملية التدريبية عما تعلموه من البرنامج التدريبي ومدأ االساااتفادة والتغيير في سااالوكهم ونتيجة
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العوامل التي تؤثر على نجاح وفاعلية التدريب ،وندراك المتدرب لمدأ اوضاااافة التي حصااال عليها في معارفه وخبراته
ورفع أدائه (مفتاح2014 ،د.
ويعتمد تقييم نتائج العملية التدريبية على ثالثة محاور رئيسة حسب عسا (2014د ،وهي:
أوالً -:تقييم المتدربين للبرنامج التدريبي ،فيجب أن يتم تصاااااميم اساااااتمارة خاصاااااة بأسااااادلة التقييم تحتول على اتجاهات
المتدربين وآرائهم نحو الجوانب الم،تلفة للتدريب ،ومدأ االستفادة منها.
ثانيا -:تقييم هيدة التدريب للبرنامج التدريبي والمتدربين من حيث الملاركة واالنتظام والفاعلية.
ثالثا -:تقييم المنظمة لنتائج التدريب على األداا ،و لك بعد مرور فترة زمنية معينة بعد عودة المتدربين للعمل ولذلك يتم
قياد نتائج التدريب و لك من خالل اسااااات،دام أسااااالوب مقارنة األدااة وهذا النوع من التقييم يحتاج نلى مهارة عالية في
تطبيقه ؛ ن يتم دراسااة واسااتقصاااا المتدرب نفسااه ورئيسااه ،وقياد أدائه بعد التدريب لتحديد أثر التدريب على تحسااين
اونتاجية ومستوأ األداا من حيث الجوانب اويجابية والسلبية (أبوقفة2003،د
يمكن تعريل ال،دمات بصاااااورة عامة أنها عبارة عن تصااااارفات أو أنلاااااطة أو أداا يقدم من طر نلى طر
آخر ،وهذه األن لطة تعد نير ملمو سة ،وال يترتب عليها نقل ملكية أل شيا ،وأن تقديم ال،دمة قد يكون مرتبطا أو نير
مرتبط بمنتج مادل ملمود (عريقات2010 ،د.
ويعرفها كل من  Kotler&Armstrongأنها أنلااااطة أو منافع أو نشااااباعات يقدمها طر (البائعد لطر آخر
(الملاااااااترلد ،وهي بطبيعتها نير ملموساااااااة ،وال يترتب على بيعها نقل ملكية شااااااايا ،وقد يرتبط أو ال يرتبط ننتاجها
وتقديمها بمنتج مادل ملمود.
الدراسات السابقة
دراسة الرفاعي ( )2000بعنوان " أثر التدريب أثـؤؤناء الخدمة على أداء وسلوك الموظفين المستـؤؤفـؤؤيدين من التدريب
بدولة الكويت "
هدفت هذه الدراسة نلى الوقو على مدأ التغيرات التي تطرأ على أداا الموظفين المستفيدين من التدريب أثناا
ال،دمة وسااالوكهم وأوضااااعهم الوظيفية الم،تلفة ،وتكون مجتمع الدراساااة من عينة من الموظفين الذين تم نشاااراكهم في
دورات تدريبية ،وكان عدد أفراد الدراسااااة (340د متدربا من(15د جهازا ودائرة حكومية ،وتم اساااات،دام االسااااتبانة أداة
للدراسة ،وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.
دراسـؤؤؤةالستئي ( ) 2014بعنـؤؤؤوان " :قيـؤؤؤاس جـؤؤؤودة الخـؤؤؤدمات المصـؤؤؤرفية اإلسالمية مـؤؤؤن منظـؤؤؤور العمالء :دراسة
تطبيقية على بعض المصارف اإلسالمية السعودية "
هدفت الدرا سة للتعر نلى م ستوأ جودة ال،دمات الم صرفية او سالمية في المملكة العربية ال سعودية ،وتكون
مجتمع الدراساااة من عمالا جميع المصاااار اوساااالمية العاملة في المملكة العربية الساااعودية ،وتم اسااات،دام االساااتبانة
والمقااابلااة لجمع البيااانااات ،فوزعاات على عينااة مقصاااااااودة عااددهااا (12د فردا من عمالا مصااااااارفي الراجحي والبالد
او سالميين ،وخل صت الدراسة نلى بعض النتائج ،أهمها :مستوأ الجدوأ الكلية لل،دمات المصرفية اوسالمية مرتفعة،
نير أن أهميتها النسااااابية ت،تلل من بعد آلخر ،فنجدها في أبعاد األمان والثقة والجوانب المادية الملموساااااة مرتفعة جدا.
وأن العديد من العمالا متلاااككون من بعض ال،دمات المصااارفية اوساااالمية ،ومتلاااككون من شااارعية عمولة أو رساااوم
التأخير ،ومن امتالك البنك للساااااالعة ،ومتذمرون من ارتفاع أسااااااعار أرباح البيوع اآلجلة مقارنة بأسااااااعارها في البنوك
التجارية.
دراسؤؤة الصؤؤرن ( )2015طريقة جديدة لدراسؤؤة جودة الخدمات المصؤؤرفية في القطاع المصؤؤرفي "دراسؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ميدانية
مقارنة بين بعض المصارف السورية واألردنية"
حاول الباحث في هذه الدراسة تقديم اوطار الفكرل والفلسفي لعناصر الطريقـااااااااة الجديـاااااااادة" العولمة ،وجودة
ال،دمة ،وال،دمة المصرفية " بوصفها أسلوبا نداريا حديثا يقـاااااااول موقـااااااال المصار السورية واألردنية في األسواق
المالية والعالمية ،ونمكانية المنافسة فيها ،وأيـاااااضا تعـااااار جميع الطرق المست،دمة في ندارة جودة ال،دمات المصرفية
وتحسينها فـااااي المـااااصار الـااااسورية واألردنية .وتوصلت هذه الدراسة نلى مجموعة من النتائج ،أهمها :تفعيل التعامل
ال،ارجي للمصار وترويج فكرة وثقافة عولمة جودة ال،دمات المصرفية ،واالهتمام بدراسة ثقافة ال،دم ـة الم ـصرفية،
وتعليم موظفي المصااار والزبائن وتدريبهم على هذه الثقافة والمعار المصااارفية ،وخلـاااااااااق خدمات مصااارفية جديدة
وتطـويرها لترتقي نلى مستوأ ال،دمات المصرفية العالمية.
Ampomah (2016): The Effect of Training and Development on Employee Performance in a
)Private Tertiary Institution in Ghana” (Case Study: Pentecost College – Ghana
ركزت الدراسااة على تأثير التدريب والتطوير على أداا الموظل في مؤسااسااة التعليم العالي ال،اصااة في نانا.
دراساااة حالة كلية  .Pentecostواسااات،دمت الدراساااة أسااالوب العينة البسااايطة الختيار الموظفين في جميع المساااتويات
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اودارية .وتم الحصول على معدل استجابة  %96باست،دام الطريقة الل،صية لجمع البيانات التي على أساسها تم نجراا
التحليل بإسااات،دام الجداول التكرارية والرساااوم البيانية ،ووجدت الدراساااة أن الموظفين يدركون هد التدريب في البنك
وأهدا التدريب واضااحة وتلاايرالنتائج نلى أن سااياسااة التدريب في المؤسااسااة قد وضااعت لتحقيق الغرض من التدريب
والتطوير ،وتوفر السااااياسااااة أيضااااا هيكل متماسااااك ألنلااااطة التدريب والتطوير .وأوصاااات الدراسااااة بأن يكون التدريب
والتطوير لجميع الموظفين وينبغي متابعته بقوة وجعله نلزاميا.
AsFaw et al. (2015): The Training and Development on Employee Performance and
Effectiveness: A Case Study of District Five Administration Office, Bole – City, Addis Ababa,
Ethiopia.
وكان التركيز في هذه الدراسااااة نلى تحديد أثر التدريب والتطوير على أداا و فاعلية الموظفين في منطقة مكتب
اودارة ال،امساااااة في أديس أبابا – أثيوبيا .واعتمدت الدراساااااة على منهج البحث التطبيقي .وكانت البيانات قد تم جمعها
باسااات،دام أداة مقياد ليكرت ال،ماساااي من مجتمع الدراساااة الذل تكون من جميع العاملين في المكتب بجميع مساااتوياتهم
الوظيفية ووزعت االستبانة على  100موظل بعد اختيار الملاركين باست،دام منهجية تقنية أخذ العينات العلوائية.
تم اسااترجاع  94من االسااتبانات بمعدل اسااتجابة  %94وكانت نتائج الدراسااة وتوصااياتها على النحو اآلتي :أنه
يوجد عالقة طردية ات داللة نحصاااااائية بين التدريب والتطوير مع أداا الموظل وفاعليته ،ومن المساااااتحسااااان أن يقوم
مكتب ندارة المقاطعة ال،امسة على توفير أنلطة تدريب للموظفيين وتطويرها ،وضمان ملاركة الموظفيين في الت،طيط
والمكتب يحتاج نلى التحسين في تحديد ضعل المهارات للعاملين وفي تحديد برامج التدريب والتطوير وتقييمها.
Taher et al. (2014): The Impact of Training and Development on Employees Performance
and Productivity: A Case Study of United Bank Limited Peshawar City KPK, Pakistan
هدفت الدراسااااة نلى بيان أثر التدريب والتطوير على أداا العاملين وننتاجيتهم في البنوك المتحدة في بيلاااااور ،وقد اعتمد
على المنهج الوصاال التحليلي ،واساات،دام االسااتبانة في جمع البيانات ،وتم تحليلها باساات،دام برنامج  SPSSفتكون مجتمع الدراسااة
من  8بنوك وكانت العينة العلوائية تتكون من  80موظفا من العاملين في البنوك المتحدة ،وكان متغير الدراسة المستقل ( التدريب
والتطويرد والمتغير التابع ( أداا الموظفين وننتاجيتهم د ،ومن أبرز النتائج التي توصااااااالت نليها الدراساااااااة :أنه يوجد عالقة بين
متغيرات الدراسة ،وأن البنوك المهتمة باونتاجية واألداا العالي ال بد لها من االهتمام بالتدريب والتطوير فيها.

منهج الدراسة:
تعد هذه الدراسااااة من الدراسااااات التي تتبع المنهج الوصاااافي التحليلي ،وهو أحد أشااااكال التحليل والتفسااااير الكمي المنظم
لوصاال ظاهرة أو ملااكلة محددة وتصااويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة ،أو الملااكلة التي تتحدث
عنها هذه الدراساااااة ،وهي بعنوان أثر تدريب العاملين على جودة ال،دمات المصااااارفية في البنك العربي في األردن ،نضاااااافة نلى
التحليل اوحصائي ،و لك عن طريق است،دام برمجية الحزم اوحصائية  SPSSومن خالل أداة التحليل وجمع البيانات واال ستبانة،
وسو يتم تفسيرها للوصول نلى االستنتاجات.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراساااااااة من العاملين في جميع فروع البنك العربي في العاصااااااامة عمان والبالغ عددهم (948د
حسب (تقرير الموارد البلرية في البنك2018 ،د ،أما عينة الدراسة فهي عينة علوائية طبقية والبالغ عددهم (168د.

خصائص عينة الدراسة
للتعر

عرض الباحثان في أداة االسااتبانة جزاا خاصااا بال،صااائص الديمونرافية ألفراد العينة ،فتم اساات،دام اوحصاااا الوصاافي
نلى التكرارات والنسب المدوية لهذه المتغيرات ،فكان توزيع أفراد العينة حسب ال،صائص الديمونرافية في الجدول (1د:
جدول ( :)1التكرارات والنسب المئوية حسب خصائص عينة الدراسة
المتغير
النوع االجتماعي

المؤهل العلمي

المركز الوظيفي

الفئات
كر
أنثى
المجموع
دبلوم متوسط فما دون
بكالوريود
ماجستير
دكتوراه
المجموع
رئيس شعبة
رئيس قسم
مدير
المجموع
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التكرار
118
50
168
8
96
42
22
168
96
52
20
168

النسبة
%70
%30
%100
%5
%57
%25
%13
%100
%57
%31
%12
%100

 -1أقل من 3سنوات
 -3أقل من  6سنوات
 -6أقل من 10سنوات
 -10أقل من 13سنة
 13سنة فأكثر
المجموع

مدة ال،دمة في
المؤسسة

%8
%11
%51
%21
%9
%100

15
18
84
35
16
168

قياس متغيرات الدراسة
قام الباحثان بتطوير اسااااتبانة تغطي جميع عناصاااار متغيرات الدراسااااة المسااااتقلة منها والتابعة ،التي يتم بناؤها
وتوزيعها على أفراد وحده المعاينة ،وبهد زيادة موثوقية ومصداقية البيانات التي تم جمعها ،واعتمد الباحثان في قياد
متغيرات الدراسة على المقاييس الواردة في الدراسات السابقة المصدقة والموثوقة ،وقاما بتطوير بعض العبارات التي لم
تذكر فيها والتي تكون ضرورية للقياد ،وتم توزيع نجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات االستبانة وفقا لمقياد ليكرت
ال،ماسااي (موافق بلاادة  5عالمات ،وموافق  4عالمات ،ومحايد  3عالمات ،ونير موافق عالمتان ،ونير موافق بلاادة
عالمة واحدةد .ويظهر لك بالجدول رقم (2د.

الجدول ( :)2توزيع األوزان على إجابات فقرات االستبانة
اإلجابة
الدرجة

موافق بشدة
5

محايد
3

موافق
4

غير موافق
2

غير موافق بشدة
1

وقد تم تصنيل االجابات لثالث فدات ( من،فض ،ومتوسط ،ومرتفع د وفقا للجدول رقم (3د:
الجدول ( :)3األهمية النسبية
التقدير
من،فض
متوسط
مرتفع

القيمة
 2.33فأقل
3.67-2.34
 3.68فأكثر

صدق االستبانة

أ -صدق األداء الظاهري
تم تحكيم االستبانه و لك من خالل عرضها على عدد من األساتذة المحكمين من الجامعات األردنية ول ال،برة
واالختصااااااص بعلوم اودارة وندارة الموارد البلااااارية ،وكذلك تم األخذ بعين االعتبار المقترحات والتوصااااايات لنمو ج
التحكيم .وقد أجريت التعديالت وفقا لتلك المقترحات.

ب -ثبات االأداة
تم التحقق من معامل االتساق الداخلي و لك من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا ،ويظهر لك في الجدول رقم
(4د.
جدول ( :)4معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
ثبات اإلعادة

المجال
المحور األول :تدريب العاملين
تدريب العاملين

0.91
المحور الثاني :جودة ال،دمات البنكية
المجال األول :االعتمادية
0.92
المجال الثاني :األمان
0.94
المجال الثالث :االستجابة
0.90
المجال الرابع :التعاطل
0.96
0.93
الكلي

االتساق الداخلي
0.93
0.93
0.93
0.94
0.97
0.95

تم احتسااااب معامل الثبات بطريقة االتسااااق الداخلي حساااب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول رقم (4د يبين معامل
اوتسااااااااق الداخلي لمجاالت الدراساااااااة وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اوعادة لألداة ككل ،واعتبرت هذه القيم مالامة
لغايات هذه الدراسة.
نتائج التحليل اإلحصائي
المتغير المستقل :تدريب العاملين
لتحديد درجة المقياد ،قام الباحثان بتحديد ثالثة مستويات للمتوسط الحسابي ،هي (من،فض ،ومتوسط ،وكبيرد
بناا عى المعادلة اآلتية:
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طول الفدة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديلد ة عدد المستويات
أما نتائج اوحصاا الوصفي فكانت على النحو اآلتي:
تدريب العاملين
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمحور األول تدريب العاملين مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

يتمتع الموظفون بالمهارة المطلوبة ونجاز العمل بكفااة وفاعلية
يتمتع الموظفون بالمعرفة المطلوبة ونجاز العمل بكفااة وفاعلية
يقوم الموظفون بأعمالهم وفق السياسات واجراا اتمحددة
يحرص الموظفون على تحسين أدائهم بلكل مستمر
يمتلك العاملون القدرة على التواصل والتعاون مع زمالئهم
يستطيع العاملون التكيل والتأقل مع أل تغييرات طارئة في المنظمة
يوجد تنسيق مستمر بين المستوأات اودارية لتحقيق الجودة المطلوبة في أداا
األعمال

المتوسط
الحسابي
3.97
3.88
3.82
3.80
3.78
3.73

االنحراف
المعياري
1.033
1.025
1.043
1.005
.979
1.010

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.70

1.011

كبيرة

الدرجة

يبين الجدول (5د أن المتوساااااطات الحساااااابية قد تراوحت مابين (3.70-3.97د ،ن جاات الفقرة رقم (1د التي
تنص على"يتمتع الموظفون بالمهارة المطلوبة ونجاز العمل بكفااة وفاعلية" في المرتبة األولى وبمتوساااااط حساااااابي بلغ
(3.97د وانحرا معيارل (1.033د ،بينما جاات الفقرة رقم (2د التي تنص على "يتمتع الموظفون بالمعرفة المطلوبة
ونجاز العمل بكفااة وفاعلية" بالمرتبة الثانية وبلغ المتوساااااط الحساااااابي لها (3.88د وانحرا معيارل (1.025د ،بينما
جاات الفقرة رقم (7د ونصها "يوجد تنسيق مستمر بين المستوأات اودارية لتحقيق الجودة المطلوبة في أداا األعمال"
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (3.70د وانحرا معيارل (1.011د.
فرضيات الدراسة
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة التي نصت على:
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α =0.05د لتدريب العاملين على جودة ال،دمات المصرفية
بأبعادها (االعتمادية ،واألمان ،واالستجابة ،والتعاطلد في البنك العربي في األردن.
الجدول ( :)6تحليل التباين  ANOVAخاص بالفرضية الرئيسة
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات
19.323
10.874
30.197

درجة الحرية
4
152
156

متوسط المربعات
4.831
0.072

F
67.525

Sig
0.000

يوضا الجدول (6د قيمة  Fكانت (67.525د ،وأن مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصغر من
(0.05د ،وبذلك تم رفض الفرضااية الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصااائية عند مسااتوأ
داللة (α=0.05د لتدريب العاملين على جودة ال،دمات المصااااااارفية بأبعادها (االعتمادية ،واألمان ،واالساااااااتجابة،
والتعاطلد في البنك العربي في األردن ،وهذا يعني أن نمو ج اونحدار الذل تم استعماله جيد وكا .
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسة
الفرضااااية التي تنصااااعلى :أنه ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α =0.05د لتدريب العاملين على
جودة ال،دمات المصااارفية بعناصااارها (االعتمادية ،واألمان ،واالساااتجابة ،والتعاطلد المقدمة للعمالا في البنك العربي
في األردن.
تبين بعد اوجابة عن مجاالت جودة ال،دمات المصرفية بأن هناك درجة ارتباث عالية ،وهناك عالقة بين تدريب
العاملين على جودة ال،دمات المصاارفية وقد قام الباحثان بتقساايم مجاالت جودة ال،دمات المصاارفية نلى أربعة مجاالت،
المجال األول االعتماد ية ،والمجال الثاني األ مان ،والمجال الثالث االساااااااتجابة ،والمجال الرابع التعاطل ،ومدأ تأثير
تدريب العاملين على جودة ال،دمات المصاااارفية فكانتالمتوسااااطات الحسااااابية ال،اصااااة بمحور تدريب العاملين تراوحت
مابين (3.70-3.97د ،ن جاات الفقرة رقم (1د التي تنص على "يتمتع الموظفون بالمهارة المطلوبة ونجاز العمل بكفااة
وفاعلية" في المرتبة األولى وبمتوساااااط حساااااابي بلغ (3.97د وانحرا معيارل (1.033د ،بينما جاات الفقرة رقم (2د
التي تنص على "يتمتعالموظفونبالمعرفةالمطلوبةونجازالعملبكفااةوفاعلية " بالمرتبة الثانية وبلغ المتوسااااط الحسااااابي لها
(3.88د وانحرا معيارل (1.025د ،بينما جاات الفقرة رقم (39د ونصاااااها "يوجد تنسااااايق مساااااتمر بين المساااااتويات
اودارية لتحقيق الجودة المطلوبة في أداااألعمال" بالمرتبة األخيرة وبمتوساااااط حساااااابي بلغ (3.70د وانحرا معيارل
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(1.011د .وتتفق هذه القيم مع دراسااااااة كل من الرفاعي (2000د ودراسااااااة أبوقفة (2003د ودراسااااااة Ampomah
) (2016وت،تلل مع دراسة ).Niazi (2011
▪ أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر لتدريب العاملين على االعتمادية في البنك العربي في األردن.
▪ أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر لتدريب العاملين على االمان في البنك العربي في األردن.
▪ أظهرت نتائج الدراسة بأنه يوجد أثر لتدريب العاملين على االستجابه في البنك العربي في األردن.
▪ أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر لتدريب العاملين على التعاطل في البنك العربي في األردن.
التوصيات:
يوصي الباحثان بعد النتائج التي توصال لها نلى ما يلي:
 .1االهتمام بزيادة جودة ال،دمات المصرفية المقدمة في البنك من خالل آلية تعتمد ترتيب أبعاد الجودة التي ظهرت
في الدراسة (االعتمادية ،واالستجابة ،والتعاطل ،واألماند باعتبارها عوامل مهمة تأخذ بعين االعتبار عند تقييم
العمالا ل،دمه البنك.
 .2حث العاملين في البنك على االهتمام الفردل بالعمالا عند تلقيهم ال،دمات المصرفية.
 .3قيام موظفي البنك بزيادة التفاعل مع العمالا؛ األمر الذل يزيد من شعور العميل باألمان.
 .4ضرورة التأكيد على تحديث أنظمة دقيقة لحفظ بيانات العمالا وتسجيلها وتوثيقها توثيقا دقيقا.
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أثر التسويق الداخلي على والء العمالء من خالل الرضا الوظيفي في البنوك التجارية األردنية
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تاريخ القبول2020/7/4:
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تاريخ االستالم2020/6/15 :
الملخص

تهد هذه الدراساااااااة للتعر نلى أثر التساااااااويق الداخلي بأبعادها (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين،
والتمكيند عن والا العمالا بأبعادها (الثقة ،والرضاااد من خالل الرضااا الوظيفي في البنوك التجارية ،وشااملت الدراس اة
جميع البنوك التجارية األردنية ،وعددها (13د بنكا ،واقتصرت الدراسة على موظفي دوائر التسويق في البنوك التجارية
األردنية .وقد است،دم الباحثان المسا اللامل والتي شملت جميع مديرل التسويق ،ورؤساا األقسام ،وموظفي التسويق.
واساااااات،دمت الدراسااااااة المنهج التحليلي الوصاااااافي ،وقد تم توزيع (283د نساااااا،ه من أداة الدراسااااااة على أفراد العينة،
واساات،دمت الدراسااة ألنراض التحليل اوحصااائي برنامج الرزم اوحصااائي (SPssد .وتوصاالت الدراسااة نلى وجود أثر
ل داللة نحصاائية عند مساتوأ الداللة (α=0.05د للتساويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين،
والتمكيند على والا العمالا بأبعاده (الثقة ،والرضااااااااد .وكذلك وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة
(α=0.05د للتساااااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على الرضااااااااا الوظيفي
لموظفي البنوك التجارية األردنية .وكذلك وجود أثر ل داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة للتساااااويق الداخلي بأبعاده
(الثقة ،والرضااااااد من خالل الرضاااااا الوظيفي للعاملين .وقد أوصااااات الدراساااااة بمجموعة من التوصااااايات ،ومن أهمها:
ضاااارورة تبني البنوك التجارية لنظام عادل وشاااافا في عملية التعيين ،والتمكين لتحقيق االسااااتقرار األفضاااال لموظفيها
لتمكينهم من تحقيق الرضا لديهم من ناحية ،وتقديم خدمات مصرفية لعمالا البنوك بكفااة ومهنية عالية للعمل على كسب
ثقتهم ورضاهم ووالاهم للبنوك.
الكلمات المفتاحية :التسويق الداخلي ،الرضا الوظيفي ،والا العمالا ،البنوك التجارية األردنية.
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The Impact of Internal Marketing on Customer loyalty through job
Satisfaction in Jordanian Commercial Banks
Khaled A. Saleh
Amman Arab University

Prof. Younis A. Moukdady
Amman Arab University

Abstract
Thes study was aimed to identify the impact of internal marketing dimensions
(recruitment process, staff capacity development, empowerment) on customer loyalty
dimensions (confidence, satisfaction) through job satisfaction in commercial banks, the
study included all the commercial banks of Jordan, the number (13) banks, and was limited
Study on the staff of marketing departments in Jordanian commercial banks.The researchers
used a comprehensive survey that included all marketing managers, department heads, and
marketing staff. The study used the descriptive analytical method, where (283)
questionnaires were distributed to the members of the study sample and the study was used
for statistical analysis statistical packages program (SPss). The study found that there is a
statistically significant impact at the level (α = 0.05) of internal marketing dimensions
(recruitment process, staff development, empowerment) on customer loyalty dimensions
(confidence, satisfaction). There is also a statistically significant impact at the level (α = 0.05)
of the internal marketing dimensions (recruitment process, staff development,
empowerment) on the job satisfaction of the employees of Jordanian commercial banks. As
well as the presence of a statistically significant impact at the level of significance of internal
marketing dimensions (confidence, satisfaction) through job satisfaction of employees. The
study recommended a set of recommendations, the most important of which is the need for
commercial banks to adopt a fair and transparent system in the recruitment process, and to
enable the best stability of their employees to enable them to achieve their satisfaction on
the one hand and to provide banking services to customers of banks efficiently and
professionally to work to gain their trust and satisfaction and loyalty to banks.
Keywords: Internal Marketing, Employees Satisfactions, Customers Loyalty , Commercial
banks.
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المقدمة
نظرا لزيادة وعي المنظمات في ظل التحوالت االجتماعيه واالقتصاااااااااديه من ناحية والتطورات التكنولوجية
الهائلة من ناحيه أخرأ والتي شكلت تغيرا واضحا في احتياجات الزبائن ،نضافة نلى طرق تقديمها للزبائن ضمن مفاهيم
جديدة وحديثة تنسااجم مع شاا،صااية وظرو زبائن تلك المنظمات.ونتيجة لهذه التطورات تسااعى البنوك باعتبارها أكثر
المنظمات ال،دمية ارتباطا بالزبائن واحتياجاتهم من ال،دمات المصااااااارفية نلى تطوير أدائ ها الوظيفي لتقديم احتياجاتهم
وتوقعاتهم .ولتحقيق مساااااااتوأ عال من حيث األداا وفقا للضاااااااوابط المصااااااارفيه على اعتبار أن الزبون هو اللاااااااريك
اوساااااتراتيجي الحقيقي لها؛ مما جعل ندارة البنوك تفكر جليا في كيفية تحساااااين مساااااتويات الرضاااااا والثقة والوالا لدأ
زبائنها.
وقد أكد الباحثون بوجود عالقة وثيقة لممارساااااات العاملين وندراك العمالا لل،دمات المقدمة لهم(Lovelock ،
) ،and Wirtz, 2014وتبين أن العاملين جزا من ال،دمات التي تقدمها للعمالا ،ولذلك فالمؤسااااااسااااااات التي تقوم على
ال،دمة ومنها البنوك التي يعمل العاملين فيها على أنهم عمالا داخلها و لك بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم ،و لك ينعكس
بلكل نيجاب ـي على رضا العمالا ال،ارجيين (العمالاد ،ولذلك يوجد كثير من المؤسسات التي تقدم ال،دمات الناجحة في
العالم تتركز على الجذب والتطوير والتحفيز للعاملين والحفاظ عليهم لتمكنهم مـااان تـاااقديم أفضل ال،دمـاااات Zeithaml
)and Bitner, 2016د.
وقد برزت أهمية االهتمام بالت سويق الداخلي لدأ المنظمات ال،دمية على اعتباره ال،يار األف ضل بالتركيز على
دور وأداا العاملين الذين يقدمون ال،دمات ال،اصااة باحتياجات العمالا ،و لك في اللااركات التي تتمثل في حجم التفاعل
مع العمالا وكذلك في البنوك ،وباعتبار حيث يكون العناصر البلرية عنصرا أساسيا في مزيج التسويق في ال،دمات ؛
ن تقوم بدورها المهم في نيصااااال ال،دمات بأفضاااال الطرق وصااااوال بها للعمالا مع التركيز على الرضااااا والوالا قوال
وعمال.
ومن هنا أدركت المؤسسات المصرفية بأن الرضا الوظيفي مسألة هامه بالنسبة للعاملين ،لتحقيق التوافق النفسي
واالجتماعي واالقتصاااادل لهم ،ن نن الرضاااا يرتبط بنجاح العمل ،والمعيار الموضاااوعي ألشاااباع حاجاتهم وطموحاتهم
الوظيفية واللاا،صااية.وقد أدركت أيضااا بأن نجاحها مرتبطا بمدأ رضااا العاملين فيها ليكونوا األساااد الحقيقي والفاعل
في تفاعلهم الوظيفي مع الزبائن بكفااة وجدارة سااايعا لترساااي مضااامون ال،دمات المقدمة لهم وصاااورتها الذهنيه الطيبة
لرفع مساااااتويات الرضاااااا والوالا لدأ زبائنها .ومن هنا تأتي أهمية الدراساااااة الحالية كونها تركز على أهمية التساااااويق
الداخلي ،وأثره على والا العمالا من خالل رضائهم الوظيفي.
مشكلة الدراسة
لقد أصااااابا موضاااااوع رضاااااا الزبائن من أكثر المواضااااايع أهمية في الفكر التساااااويقي الحديث وأبحاث سااااالوك
المستهلك ،وبلكل عام فقد تبين أنه ن ا كان هناك رضا من الزبائن لمنتج محدد أو خدمة بعد االست،دام ،فإنهم يصبحون
أكثر قابلية لللااراا أو االساات،دام المتكرر لل،دمة ،وأن معظم اللااركات ال تتبنى التسااويق الداخلي متجاهلة الدور الفعال
الذل يؤديه في الرضاااا الوظيفي للعاملين الذل يؤثر نيجابا في االحتفاظ بالزبائن  ،تكمن ملاااكلة الدراساااة هنا في نمكانية
االحتفاظ بالزبائن ،وكساب والئهم ألطول فترة من خالل التساويق الداخلي على والا العمالا من خالل الرضاا الوظيفي.
وبناا على هذا فإن هذه الدراساااااااة تجيب على ما هو أثر التساااااااويق الداخلي بأبعادها (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات
العاملين ،والتمكيند على والا العمالا وبابعادها (الثقة ،والرضاد من خالل الرضا الوظيفي .فتكمن ملكلة هذه الدراسة
في اوجابة عن األسدلة الرئيسة التالية:
السؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس األول :هل هناك أثر للتسااااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند
على والا العمالا بأبعاده (الثقة ،والرضاد في البنوك التجارية األردنية؟ويتفرع عن هذا السؤال عدد من األسدلة الفرعية
وهي:
السؤؤؤؤال الفرعي األول :ما هو أثر التساااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على
ثقة العمالا في البنوك التجارية األردنية؟
السؤؤؤؤال الفرعي الثاني :ما هو أثر التساااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على
الرضا في البنوك التجارية األردنية؟
السؤؤؤؤؤؤؤؤال الرئيس الثاني :ما أثر التساااااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على
الرضا الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية األردنية؟
السؤال الرئيس الثالث :ما أثر الرضا الوظيفي للعاملين على والا عمالا البنوك التجارية األردنية؟
أهمية الدراسة
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ترتكز أهمية الدراسااااااة النظرية والتطبيقية في بيان أدبيات التسااااااويق الداخلي وأثره في والا العمالا من خالل
الر ضا الوظيفي للعاملين ،ن ستو ضا تلك األدبيات أهمية الت سويق الداخلي بأبعاده ومفاهيمه النظرية كم ساهمة لت صميم
نطارا مفاهيمي يسهم في نثراا أدبيات التسويق بلكل عام والتسويق الداخلي بلكل خاص ودوره الفاعل للح صول على
الوالا والرضاااااااا الوظيفي .وكذلك نلى تقديم بعد عملي وتطبيقي يعزز دور التساااااااويق الداخلي وأثره على والا عمالا
البنوك التجارية األردنية ،كمساااهمه لمساااعدة ندارة البنوك التجارية األردنية في نيجاد الحلول الفعالة بهد تحقيق أعلى
مسااااااتويات من الرضااااااا الوظيفي في البنوك الداخليين (العامليند ووالا العمالا ال،ارجيين (الزبائند ،وتلبية احتياجاتهم
بأفضاال الطرق الحديثة وخاصااة في ضااوا حدة المنافسااة المحلية والدولية لقطاع المصااار على اعتباره القطاع األكثر
حيوية من الناحية االقتصادية.
فرضيات الدراسة
بناا على ملااكلة الدراسااة وأساادلتها ،ومن خالل مراجعة الدراسااات ات الصاالة في مجال أثر التسااويق الداخلي
على والا العمالا من خالل الرضا الوظيفي فقد صانت الدراسة الحالية عددا من الفرضيات:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ اقل (α=0.05د للتسااويق الداخلي بأبعاده (عملية
التوظيل ،وتطوير قاادرات العاااملين ،والتمكيند على والا العمالا بااأبعاااده (الثقااة ،والرضااااااااااد في البنوك التجاااريااة
األردنية.وقد انبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتساااااويق الداخلي بأبعاده (عملية
التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على ثقة العمالا في البنوك التجارية األردنية.
الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α=0.05د للتساااااويق الداخلي بأبعاده (عملية
التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على رضا العمالا في البنوك التجارية األردنية.
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للتسااااويق الداخلي بأبعاده (عملية
التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على الرضا الوظيفي في البنوك التجارية األردنية.
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α=0.05د لرضااا الموظفين على والا العمالا
بأبعاده (الثقة ،والرضاد في البنوك التجارية األردنية.
أنموذج الدراسة
لتحقيق الغرض من الدراسة والوصول نلى أهدافها المحددة بتحديد أثـاار المتغيرات المستقلة على المتغير التابع،
قد قام الباحثان بتصميم نمو ج خاص بالدراسة .واللكل (1د يوضا أنمو ج الدراسة وأبعادها.
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شكل ( )1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين وبناا على الدراسات السابقة والمبينة في الجدول (1د
المتغير المستقل:
التسويق الداخلي

(الزيادات2016 ،د(،عطيات2015 ،د(،الطائي2013 ،د
)(auester & Kelly, 2014), Barnes & marris, 2015
)Quester & Kellyد

المتغير التابع:
والا العمالا

David cohen, 2017( (waheed Akhter, 2016),د

الوسيط :الرضا الوظيفي

(الضمور2015 ،د
) Hallowell ,Schlesinger,and zornitsky, 2014د

اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
أوالً :اإلطار النظري:
ركزت المؤسسات وبلكل متزايد على أهمية العالقات الداخلية وخاصة في قطاع ال،دمات .و لك ألن ال،دمات
تتميز عن السااااااالع بارتباث مقدم ال،دمة بالمساااااااتفيد منها خالل تقديم ال،دمة (دعبول وأيوب2013 ،د.ويعود تزايد هذا
االهتمام بالتسااويق الداخلي لزيادة شاادة المنافسااة ونمو الحاجات اونسااانية ،ن أصاابا من الضاارورل االهتمام بالتسااويق
الداخلي كاالهتمام بالتسويق ال،ارجي بهد تحقيق مستوأ الجودة واألداا المطلوبين ،وهذا ما يقوم عليه مفهوم التسويق
الداخلي بالتأكيد على أهمية األفراد الذين يقومون ب،دمة العمالا( .الضمور2015 ،د.
وأما بيرل (2014, Berryد فقد أشااااار نلى أنه يجب أن يكون العاملين (مقدمي ال،دمةد داخل المؤسااااسااااات أو
خارجها راضاااااين عن وظائفهم التي يقومون بها والمناخ المحيط بهم ،وعن العالقة بينهم وبين صااااااحب العمل والزمالا
حتى يتمكنوا من خدمة العمالا بكفااة ولتحقيق الجودة المطلوبة .وقد ع ّر (Berry, 2014د التساااااااويق الداخلي أنه
عملية جذب واالحتفاظ بأفضاال العاملين بهد الحصااول على أفضاال أداا من قبلهم (العامليند .وعٌر التسااويق الداخلي
أنه عملية جذب الموظفين المؤهلين وتطويرهم وتحفيزهم واوبقاا عليهم من خالل منتجات العمل التي يتم من خاللها
نشباع حاجات العاملين ونرضائهم (Barnes & Morris , 2015د.
ويرأ جرونرود ( Gronroos, 2014د الذل يعدّ من المدارد األساااسااية في نظهار مفهوم التسااويق الداخلي
أنه طريقة وعادة النظر حول الموظفين ونرضااااااااائهم ،واالهتمام بهم ،ومعاملتهم على أنهم عمالا داخليون ،واعتبروا
العاملين في هذا التعريل عبارة عن منتجات ونلاااااااااطات ووظائل ومفاهيم ندارية داخلية مهمة جدا لجذب العمالا
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ونرضااائهم .وعرّفه (2018 Ewing & Caruanaد أنه المفهوم الذل على أساااسااه ينظر نلى العاملين على أنهم عمالا،
وأن الوظااائل هي منتجااات داخليااة ،وأن هااذه الوظااائل يجااب أن تكون محاال جااذب العاااملين ،ويجااب التركيز من قباال
المؤسسة على تطوير العاملين وتحفيزهم نحو تحقيق أهدا المؤسسة.
وأشار (الضمور2015 ،د للتسويق الداخلي نلى أنه التعامل بنفس األهمية مع حاجات السوق الداخلي -العاملين-
والسااوق ال،ارجي عن طريق برامج معينة وخطط لتحقيق النتائج المرنوبة من خالل معاملة العاملين كعمالا ،وأكد بأن
التساااااااويق الداخلي يغطي أمورا ترتبط بمجاالت عديدة في المؤساااااااساااااااات كإدارة الموارد البلااااااارية ،من خالل تحديد
االحتياجات التدريبية ،وتنفيذ برامج التدريب المصممة لتحسين وتعزيز المعرفة بالمؤسسة سياساتها وخدماتها ،واالفت،ار
بالمؤساااساااة نفساااها ووظائفها ،والتع ّر نلى الفرص لل،دمة الجديدة وتطوير األعمال.مما يدل أن التساااويق الداخلي يؤكد
على أن المؤسااسااة يجب أن تسااعى باسااتمرار لتطوير برامج ونسااتراتيجيات تعزز رضااا العاملين وتلبي طلبات العمالا
ال،ارجيين ،التي تنعكس نتائجه على رضا العمالا وزيادة والئهم.
وقد حدد رفيق وأحمد 2015) Rafiq &Ahmedد ثالث مراحل لتطور التساااويق الداخلي ضااامن المؤساااساااات
والمتمثلة بالتطبيق اوساااااااتراتيجي وندارة التغيير ،التي ركزت على أن التساااااااويق الداخلي هو الدافع أو المحرك لتطبيق
نستراتيجية المؤسسة .والمقصود هنا ضرورة نشراك العاملين في وضع األهدا واوستراتيجيات و لك كونهم هم الذين
يقومون بتحقيق األهدا  ،ويعملون على تطبيق اوساااااااتراتيجيات.هذا ويعدّ التساااااااويق الداخلي أداة أسااااااااساااااااية لتطبيق
نستراتيجيات المؤسسة؛ سواا كانت داخلية أم خارجية ،وأصبا ال يقتصر تطبيق مفهوم التسويق الداخلي على المنظمات
ال،دمية فقط ،بل بات يمكن تطبيق مفهوم التسويق الداخلي واست،دامه في كافة المؤسسات .وتركز هذه المرحلة على أن
أنلااااطة التسااااويق الداخلي ال تنحصاااار على العاملين في ال،طوث األمامية ،بل تمتد نلى كافة العاملين في المؤسااااسااااة .ثم
مرحلة نرضااااااااا العاملين التي ركزت على أهمية تحفيز العاملين ورضااااااااهم ،والسااااااابب الرئيس وراا لك التركيز هو
ضرورة توجيه مفهوم التسويق الداخلي لتحسين جودة ال،دمة المقدمة للعمالا وتطويرها ،من خالل تحسين مستوأ أداا
العاملين وتطويرهم ،و لك بسبب االختال في مستوأ تأدية جودة ال،دمة (عدم التجانسد ،وتكمن أهمية رضا العاملين
في انعكا سها على ر ضا العمالا؛ أل أن نر ضاا العاملين يقود نلى ر ضا العمالا ،ويتم لك عن طريق ا ستقطاب أف ضل
العاملين ،واالحتفاظ بهم ،وتحفيزهم األمر الذل ساااااايؤدل نلى تحقيق أعلى مسااااااتويات الجودة في تأدية ال،دمة ،وبالتالي
نرضااااااا العمالا .بينما مرحلة التوجه بالعميل التي اهتمت بتطوير مفهوم التساااااويق الداخلي ،وأهمية تفاعل العاملين مع
العمالا لزيادة الفرص التسااويقية للمؤسااسااة ،نضااافة نلى الحصااول على ميزة من هذه الفرص ،مما تسااتدعي الحاجة نلى
التوجه بالعميل ،والعمل على تحفيز العاملين للتوجه بالعمالا بلكل مستمر ،فال،دمة الكفؤة تحتاج نلى نعادة التنسيق بين
العاملين في الصااااافو األمامية وزمالئهم في المساااااتويات اودارية األخرأ بهد رفع مساااااتوأ األداا ( Gronroos,
2014د.
وأظهر (Zeithaml & Bitner, 2016د تركيب معقد من العمليات المهمة ،لضاامان تأدية (تقديمد ال،دمات من
قبل العاملين بالجودة المناسااااابة ،آخذين بعين االعتبار توجهات العمالا وطلباتهم (Customer Oriented Serviceد،
ونن هذه العمليات تساعد المؤسسة على اويفاا بالوعود ويقصد بهذه اوستراتيجيات (متغيرات التسويق الداخليد.
إستراتيجيات والء العمالء من خالل العاملين:
تتمحور هذه اوسااتراتيجيات حول أربع أفكار رئيسااة ،لبناا قوة عاملة موجهة حسااب طلب العمالا و ات هنية
خدمية؛ فعلى المؤسااااسااااة عمل ما يلي:اختيار وتوظيل األفراد المناساااابين ،وتطوير قدرات العاملين لتأدية (تقديمد خدمة
تتصل بالجودة ،وتوافر أنظمة الدعم الالزمة وتقديمها ،والحفاظ على أفضل العاملين.وضمن كل من هذه اوستراتيجيات
عدد منها فرعية محدده لتحقيق األهدا  .وما يتفرع عنها من نستراتيجيات بليا من التفصيل لى النحو اآلتي:
اختيار األفراد المناسبين وتوظيفهم :ويرأ  ,2013) (Parasuraman & Berryأن وجود نستراتيجية تسويق
داخلي فعالة ،يأتي نتيجة وجود ساااااياساااااة ناجحة الختيار األفراد المناسااااابين لتادية المهام المطلوبة منهم وتوظيفهم ،وأن
األ سباب الرئي سة لردااة ال،دمات المقدمة هو اختيار األ ش،اص نير المنا سبين ألداا هذه ال،دمات وتعيينهم .ولقد الحظ
 ) 2013 (Rafiq & Ahmedأهمية اختيار وتعيين موظفين مالئمين لمواصاااااافات اللاااااا،ص الذل يتوافق مع البرنامج
المطلوب ،و لك ألن تغيير توجهات العاملين وسااااااالوكهم بعد تعيينهم هو أكثر صاااااااعوبة وأعلى كلفة.وقد نوه كل من
) ،(Zeithaml & Bitner ،2016وساااتراتيجية اختيار األفراد المناسااابين وتوظيفهم ،على أنها العملية الفعالة ويصاااال
خدمات ات جودة عالية ،ويرضى عنها العمالا.
تطوير قدرات العاملين:يعدّ تطوير العاملين عن صرا أ سا سيا من عنا صر الت سويق الداخلي ،وأن أية ن ستراتيجية
توظيل ممتازة يمكن أن تصبا بال معنى ما لم يكن لدأ المؤسسة برامج وسياسة ووسائل للحفاظ على كادر وظيفي جيد
منذ بداية تعيينه في المؤسااسااة .وهكذا فإن التسااويق الداخلي متعلق أيضااا ببرامج تطوير الموظفين وتدريبهم نضااافة نلى
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سااياسااات التوظيل ،ونن منا العاملين فرص التطوير والتدريب والتمكين ساايساااعدهم على أداا واجباتهم بإتقان وبجودة
عالية؛ مما ينعكس على رضااا العمالا ،ويسااهم في تقليص كلفة التلااغيلZeithaml & Bitner ,2016( ،د ويتفرع عن
هذه اوستراتيجية نستراتيجيات فرعية ،منها:
التدريب :أكد (perston & steelد أن االساااااااثمار في التدريب هو االساااااااتثمار في الكادر(الموظفيند وجودة
األداا ،ونوه الضمور (2015د لألهمية الواضحة للتدريب في المنظمات التي يكون فيها األفراد (العاملوند على مستوأ
اتصال عال مع العمالا (الزبائند ،وأهمية أن يتضمن التدريب كافة المستويات في المؤسسة ،وتطوير البرامج التدريبية
المفيدة التي تنساااااااجم مع احتياجات ال،دمات واألهدا المطلوب تحقيقها ولمواكبة أل تطور في مجال تقديم ال،دمات،
الذل تظهر على جودة ال،دمة المقدمة ،وبالتالي رضا العمالا ال،ارجيين ،وزيادة والئهم (الضمور2015 ،د.
تمكين العاملين:أشاااااارت الدراساااااات التي قام بها العديد من الباحثين ألهمية تمكين العاملين في نجاح المنظمات
ال،دمية ،وربطت الدراسااات بين زيادة التمكين للعاملين وزيادة رضااا العمالا وازدياد التوجه النفسااي للموظفين وخاصااة
في مؤسااااسااااات ال،دمات  ،Employee Self – Directionsوالساااابب في الك يعود نلى أن الموظفين في الصاااافو
األمامية على اتصال مباشر ومتكرر مع العمالا.ومن الصعب على المديرين مراقبة ومتابعة سير العمل وسلوك العاملين
بلاااااكل دقيق ،وهناك العديد من المزايا اوساااااتراتيجية لتمكين العاملين ،ومنها :البحث عن الحلول لبعض الملااااااكل التي
يواجهها العاملون في تقديم ال،دمة المطلوبة منهم ،ونعطاا العاملين حق ات،ا القرارات المالئمة من أجل تقديم ال،دمة
الفردية للعمالا ،وزيادة الرضا عن العمل ونتائج أفضل للعمالا (Lovelock & Wirtz, 2014,د.
التسااااويق الداخلي ورضااااا العمالا :أثبتت العديد من الدراسااااات التي قام بها الباحثون رضااااا العاملين الداخليين
يؤدل نلى رضااا العمالا ال،ارجيين (Zeithaml & Bitner, 2016د ،وبتعبير آخر ن ا لم يكن موظفو ال،دمات سااعداا
بعملهم؛ فإنه يكون من الصاااعب تحقيق رضاااا العمالا.ويتوقع الباحثان أن مناخ ال،دمة ورفاهية العاملين يرتبطان بلاااكل
كبير مع المفاهيم والتصاااااورات العامة للعمالا عن جودة ال،دمة ،وأن خبرات العاملين وموقفهم تجاه المؤساااااساااااة يرتبط
بمواقل العمالا تجاه ال،دمة المقدمة أل الرضا أو عدم الرضا عن ال،دمة المقدمة ،هذا وقد وجد الباحثون أيضا ارتباطا
وثيقا بين رضاااااا العاملين وترك الموظل للعمل ،ولذلك فإن التساااااويق الداخلي يؤدل دورا كبيرا في رضاااااا العمالا من
خالل االساااات،دام األمثل وسااااتراتيجيات التسااااويق الداخلي التي من شااااأنها جعل العاملين راضااااين عن تقديم ال،مة التي
يقومون بها ،الذل بالتالي سو ينعكس على المعاملة مع العمالا ،وبالتالي يؤدل نلى رضا أعلى للعمالا.
مفهوم الر ضا الوظيفي:يعدّ الر ضا الوظيفي م سألة مهمة بالن سبة لألفراد ،فر ضا الفرد عن وظيفته يعدّ األ ساد
األول لتحقيق توافقه النفسااااااي واالجتماعي ،و لك ألن الرضااااااا يرتبط بالنجاح في العمل ،والنجاح في العمل هو المعيار
الموضاااوعي الذل يقوم على أسااااساااه تقييم المجتمع ألفراده ،وأنه يمكن أن يكون مؤشااارا لنجاح الفرد في م،تلل ميادين
حياته األخرأ ،األسرية ،واالجتماعية ،فكثيرا ما كانت مظاهر السلوك نير السول لألفراد وملكالتهم النفسية ناشدة عن
نحسااااساااهم بأن هذا لم يكن العمل الذل يريدونه ،أو أن ما يوفره العمل بم،تلل جوانبه أو بعضاااها ال يلااابع حاجاتهم وال
يرضااااااي طموحاتهم.ومن هذا المنطلق بذلت محاوالت متعددة لتحديد مفهوم الرضااااااا الوظيفي ،ولعل من التحديدات لهذا
المفهوم ،أن الرضا الوظيفي يعكس اللعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة وشباع الحاجات والرنبات والتوقعات
عن العمل نفسااااااااه (محتوأ الوظيفةد وبيدة العمل ،مع الثقة والوالا واالنتماا للعمل أو مع العوامل والمؤثرات البيدية
والداخلية وال،ارجية ات العالقة (العديلي2013 ،د.
وعُر الرضااااا الوظيفي أنه الحالة اللاااا،صااااية للفرد العامل التي تعبر عن مدأ قبوله العام لمجموعة العوامل
الوظيفية المحيطة ببيدة العمل (النجار2013 ،د .وعُر الرضاااا الوظيفي أنه عبارة عن ملااااعر العاملين تجاه أعمالهم،
وأنه ينتج عن أدائهم لما تقدمه الوظيفة أو العمل لهم ،ولما ينبغي أن يحصااااااالوا عليه من وظائفهم أو أعمالهم ،وعليه فإنه
كلما قلت الفجوة بين اوداريين زاد رضااااا العاملين ،وأنه محصاااالة لالتجاهات ال،اصااااة نحو م،تلل العناصاااار المتعلقة
بالمنلأ (عبد الباقي2011 ،د.
وعُر الرضااااااا الوظيفي ننه يمثل االتجاهات النفسااااااية للعاملين تجاه أعمالهم ،ومدأ ارتياحهم وسااااااعادتهم في
العمل ،على األخص بالنسبة لعناصر أساسية في العمل مثل األجر ،وسياسات العمل ،والرؤساا ،والزمالا والمرؤوسين،
وفرص النمو ،والترقي ،وفرص تحقيق الذات ونيرها من العناصر(ماهر2013 ،د.
الدراسات السابقة
دراسة بابكر (2019د هدفت هذه الدراسة نلى معرفة التسويق الداخلي أنه المفهوم الحديث الذل يرتبط بالعنصر
البلاارل مباشاارة .وهو من المفاهيم التي تعنى بتوفير بيدة عمل مناساابة تساااعد الموظفين في تحقيق أداا تسااويقي أفضاال.
تتفاوت األهمية للتساااااويق الداخلي في المؤساااااساااااة حساااااب أدوار الموظفين وعالقتهم بالعمالا ،فكلما تميزت بيدة العمل
بالقبول والرضااا من العاملين( ،وهذا ما نسااميه التسااويق الداخليد ،زاد الرضااا الوظيفي للعاملين وبالتالي الحصااول على
أداا أف ضل .وتمثلت م لكلة الدرا سة في ال سؤال التالي :ما أثر ممار سات (أبعادد الت سويق الداخلي على الر ضا الوظيفي
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وأداا العاملين في البنك السااااوداني الفرنسااااي؟ ،ويتمثل الهد الرئيس للدراسااااة في اظهار ممارسااااات (أبعادد التسااااويق
الداخلي على الرضا الوظيفي وأداا العاملين بالبنك السوداني الفرنسي .وتلير نتائج الدراسة نلى أن التسويق الداخلي من
خالل أبعاده محل الدراسااااااااة يؤدل دورا مهما ،و لك لما له من أثر نيجابي على الرضااااااااا الوظيفي للعاملين في البنك
الساااااوداني الفرنساااااي ،ولها تأثير نيجابي على أدائهم ألعمالهم بجودة عالية ؛ ن توضاااااا أن تحقيق مساااااتويات عالية من
الرضا الوظيفي للعاملين بالبنك السوداني الفرنسي لها تأثير نيجابي على ادائهم ألعمالهم بجودة عالية ،ن نن هذه العوامل
من توفير لبيدة عمل مناسااابة قائمة على المسااااواة ضااامن أنظمة وتعليمات البنك وجعلها ثقافة للعاملين فيه ،ووضاااع نظام
للحوافز والمكافآت داخل البنك والذل يسااااهم بحل بعض الملاااكالت المالية للعاملين ،وتوفير البرامج التدريبية وكسااااب
العاملين المهارات التي تمكنهم من ننجاز األعمال الموكلة نليهم بكفااة كلها مجتمعة سااتعمل على تحقيق مسااتويات عالية
من الرضا الوظيفي تساهم في رفع أدائهم ألعمالهم بجودة عالية وبسرعة وبتكلفة أقل.
دراسااة حداد وعلي (2018د ،ترتكز هذه الدراسااة للتعر نلى درجة التزام البنوك التجارية موضااوع الدراسااة
بمضاامون التسااويق الداخلي ،والكلاال عن مدأ االقتراب أو االبتعاد عن مضاامون التسااويق الداخلي الذل جرأ اختبارة
في بيدة األعمال األردنية مع المقاييس العلمية المطبقة من قبل األخرين في بيدات أخرأ ،وتمثلت ملااكلة الدراسااة بمدأ
التزام البنوك التجارية في األردن بمضااامون التساااويق الداخلي من وجهة نظر العاملين في المكاتب االمامية ،وابتعد عن
صاايانة فرضاايات تتطلب النفي أو اوثبات ألن الغاية كانت التحقق من مضاامون مقياد التسااويق الداخلي الذل تلتزم به
البنوك التجارية األردنية ،ومقارنته مع المقايس العلمية المساااااات،دمة عالميا في بيدات أخرأ نير البيدة األردنية ،ويتألل
مجتمع الدراسااااة قطاعات البنوك البالغ عددها  10بنوك.وتوصاااالت الدراسااااة نلى وجود التزام للبنوك التجارية األردنية
بمضمون التسويق الداخلي لكسب رضا العمالا وثقتهم بالبنوك وخدماتها.
دراسااة الزيادات(2016د ،وتتضاامن الدراسااة قياد وتحليل مدأ ندراك ندارات المصااار اوسااالمية األردنية
ألبعاد التسااويق الداخلي وأثره في أداا تلك المصااار  ،وقد تم اختبار أثر أبعاد التسااويق الداخلي وتقييمه وضااوح أدوار
العمل ،والتطوير والتدريب ،والتوظيل ،واالتصاااال الداخلي ،والمكافآت والحوافز كمتغيرات مساااتقلة ،واألداا التساااويقي
كمتغير تابع .وقد بينت نتائج الدراسة أن الم صار اوسالمية األردنية تدرك أهمية التسويق الداخلي المكمل في األداا،
وكذلك وجود تأثير ل داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ معنوية (α≤0.05د ألبعاد التسااااويق الداخلي في األداا التسااااويقي
للمصااااار المبحوثة ،وأشااااارت الدراسااااة أن أقوأ المتغيرات ال،اصااااة بالتسااااويق الداخلي تأثيرا على أداا المصااااار
اوسالمية األردنية ،تمثل في سياسة االتصال الداخلي .وخلصـاات الدراسـااة نلى مجموعـااة مـاان التوصـاايات ،ومن أهمها:
تتمثـل بضـرورة االهتمام ببـرامج التسـويق الـداخلي فـي المصـار اوسـالمية األردنيـة وخططـه ،والمحافظـة علـى
تفعيـل هـذه األبعاد باتبـاع نستراتيجيات تســويق داخلــي متطــورة وســريعة االست،دام لمــا لهــا مــن آثــار نيجابيــة
علــى أداا المصار اوسالمية.
دراسااة عطيات (2015د هدفت الدراسااة نلى معرفة أثر التسااويق الداخلي على تحقيق الميزة التنافسااية في البنك
اوسااالمي األردني ،وشااملت الدراسااة المتغيرات المسااتقلة المتمثلة بعناصاار التسااويق الداخلي (اختيار العاملين ،وتطوير
قدرات العاملين ،وتحفيز العاملين ،وتفويض الصااااالحيات ،وبث المعلومات التسااااويقية ،واالحتفاظ بالعامليند ،و المتغير
التابع المتمثل بالميزة التنافسااية.وتوصاالت الدراسااة نلى مجموعة من النتائج ،من أهمها :أن البنك اوسااالمي األردني يهتم
بأبعاد عد اختيار العاملين المرتبة األولى كأحد أبعاد التسااااااويق التسااااااويق الداخلي بلااااااكل مرتفع ،واحتل الداخلي ،وهذا
مؤشاااااار على ندراك البنك اوسااااااالمي األردني ألهمية العنصاااااار البلاااااارل في نحداث التطوير ،والتجديد في العمليات،
واسااات،دام أدوات العمل ،ووساااائل التكنولوجيا الحديثة ،وأظهرت النتائج أن البنك اوساااالمي األردني يساااعى لبناا الميزة
التنافسية بنسبة مرتفعة.
دراسااة عبيد (2015د تهد الدراسااة للتعر نلى درجة ممارسااة المراكز العالجية لمتغيرات التسااويق الداخلي
وعالقة لك لكل من :خبرة مديرل المراكز ،هيكل العمالة بالمركز ،طبيعة نلاااااااااث كل مركز ،مدة تلاااااااغيل المركز.
واقتراح نمو ج لعالقة متغيرات التسااااويق الداخلي لدرجة والا العمالا (المرضااااىد في المراكز العالجية .والتعر نلى
درجة االتفاق أو االختال في الرأل بين مديرل المراكز الطبية حول مدأ توافر المتطلبات األسااااااااساااااااية لتفعيل دور
التسويق الداخلي لتلك المراكز .ومن أهم النتائج التي توصلت نليها هذه الدراسة :توصل الباحث نلى نمو ج متكامل لدور
الت سويق الداخلي في تنمية والا المر ضى بالمراكز العالجة بجامعة المن صورة ،وقد ثبتت صالحية هذا النمو ج ،وثبتت
معنوية جميع العالقات بين متغيراته .وكان أكثر متغيرات التساااويق الداخلي تأثيرا مباشااارا في متغير رضاااا العاملين هو
متغير تحفيز العاملين .وأكثر متغيرات التسااويق الداخلي تأثيرا وبلااكل نير مباشاارا في متغير رضااا العاملين هو متغير
اوتصاااالت .وتوصااي هذه الدراسااة نلى التركز على أهمية نبراز مفهوم التسااويق الداخلي والدور الحقيقي الذل يمكن أن
يؤديه في تنمية والا العمالا (المرضاااااىد ،وباعتبارها مرشااااادا يمكن أن يسااااااعد القائمين على ندارة المنظمات ال،دمية
بصفة عامة ،والمنظمات الصحية بصفة خاصة نال أن العينة المست،دمة نير ممثلة من وجهة نظر الباحث.
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دراساااااة الطائي (2013د وهدفت هذه الدراساااااة نلى قياد تقييمات و نجرااات التساااااويق الداخلي في صاااااناعة
الفنادق األردنية من وجهة نظر العاملين ،وأجريت هذه الدراسة على عينة تقدر بـ ا ) (210من العاملين في الفنادق درجة
خمسة نجوم باالرتكاز على األبعاد التالية :ثقافة المؤسسة ال،دمية ،وندارة الموارد البلرية ،ونلر المعلومات التسويقية،
وتنفيذ نظام المكافآت ،واوقرار بجهود العاملين .وتوصاااااالت الدراسااااااة نلى أن نجرااات التسااااااويق الداخلي المعتمدة من
طر اودارات الفندقية عينة الدراسة ،تمثل تقيما محايدا من وجهة نظر العاملين ،وهذا يعني أن واقع نجرااات التسويق
الداخلي من منظور األبعاد السااابقة لم تصاال بعد نلى مرتبة الوضااوح؛ أل أنها نير واضااحة تماما بالنساابة للعاملين ،وأن
العاملين أبدوا موافقة كبيرة اتجاه بعض العناصر التي تندرج ضمن نجرااات التسويق الداخلي وهي :العمل على اختيار
العاملين األكثر كفااة ،وضرورة ندراك العاملين لكونهم جزا مهم من المنتج أو ال،دمة الفندقية.
دراسة الضمور (2012د تهد هذه الدراسة للتعر نلى أثر تطبيق التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي لم
وظفي المبيعات في مجموعة االتصاااااااااالت األردنية ،باعتماد األبعاد التالية (التعين ،والتطوير ،واالتصااااااااال الداخلي،
والحوافزد كمكونات لعناصااااااار التساااااااويق الداخلي ،يتم من خاللها قياد أثر التساااااااويق الداخلي على الرضاااااااا الوظيفي
وتحديدها ،نضاااااااافة نلى معرفة تأثير عدد من العوامل الديمونرافية والوظيفية (الجنس ،والعمر ،وال،برة ،والتعليمد في
العالقة بين التساااااويق الداخلي والرضاااااا الوظيفي .وقد توصااااالت هذه الدراساااااة نلى وجود تأثير للتساااااويق الداخلي على
متغيرات الرضا عن العمل وفي مقدمتها الحوافز ،وأظهرت الدراسة أيضا أن بعض العوامل الديمغرافية والوظيفية مثل
العمر وال،برة والمستوأ التعليمي ،لها تأثير على العالقة بين التسويق الداخلي والرضا الوظيفي.
أما دراسااااااة ) David Cohen,At, el. (2017فتهد نلى تحليل عدد من العوامل التي تؤثر في والا العمالا
في بنوك نيوزالندا ،وهي الرضااا ،والصااورة الذهنية ،ومعوقات التحول ،ونوايا اللااراا المسااتقبلية ،وقد تم توزيع نساا،ه
من أداة الدرا سة على عينة من عمالا البنوك بلغت  514عميال ،ومن أبرز النتائج وجود عالقة ات داللة نح صائية بين
كل من رضااا العمالا ،وقرار العمالا في المضااي قدما مع البنك نفسااه ،ووجود عالقة ات داللة نحصااائية بين الصااورة
الذهنية للبنك ،ونوايا اللااراا المسااتقبلية،و وجود عالقة ات داللة نحصااائية بين معوقات التحول ،ووالا العمالا ،وبينت
الدراسااااااااة أن كال من العمر والمساااااااتوأ التعليمي للعمالا يؤدل دورا كبيرا في التأثير على نوايا الوالا لدأ العمالا.
وتوصي الدراسة نلى دعم الرضا والصورة الذهنية في دعم والا العمالا.
أما دراسة  (2014 )Quester & Kellyفهدفت نلى اختبار مدأ است،دام أنلطة التسويق الداخلي في القطاعات
المالية في اساااتراليا والتحقق من اعتبارات المحترفين في األعمال لمفهوم التساااويق الداخلي .شاااملت عينة الدراساااة 177
منظمة خدمية في أساااتراليا تتضااامن البنوك وشاااركات التامين والبنوك والقطاعات المالية األخرأ ،تم اختيار العينة على
أسااااد عدد العاملين لديها ؛ ن يكون عددهم  30موظفا ،وأظهرت نتائج الدراساااة بأن  %68من اللاااركات التي شاااملتها
العينة تساات،دم بحوث التسااويق الداخلي لتقييم اوتجاهات والحاجات والرنبات لموظفيها %32 ،تساات،دم بحوث التسااويق
الداخلي لمراقبة الفعالية ألنلاااااطتها التعليمية والتحفيزية ،وتوصاااااي الدراساااااة من التركيز على أهمية اسااااات،دام أنلاااااطة
التسويق الداخلي؛ نال أن نتائج الدراسة تنطبق فقط على القطاع المالي في أستراليا.
أما دراساااة ) Hallowell, Schlesinger, and Zornitsky (2014فهدفت نلى اساااتكلاااا العالقة بين جودة
ال،دمة الداخلية والرضي الوظيفي وأثر هذه العالقة على الرضى الوظيفي للعاملين ورضا العمالا .فكانت الدراسة على
عينة من العاملين والمديرين لثالثة أقساام في شاركتين للتامين في الواليات المتحدة ،وأظهرت نتائج الدراساة أنه من أجل
التميز على أسااااااد رضاااااا الزبون يجب على اللاااااركتين تزويد العاملين وبالذات الذين في ال،ط األمامي والمديرين بما
يحتاجونه من أجل خدمة زبائنهم ،وأظهرت نتائج الدراساااااااة بأنه ال يمكن تحقيق رضاااااااا الزبون نال عن طريق تحقيق
الرضاااى الوظيفي لدأ العاملين ،ومن هنا يجب على المديرين الذين يساااعون نلى تحقيق الرضاااى الوظيفي لدأ موظفيهم
يجب أن يعطوا اهتماما أكبر لعناصاااار ال،دمة الداخلية ،ن أوصاااات الدراسااااة نلى دعم العالقة بين جودة ال،دمة الداخلية
والرضا الوظيفي أسهمت في نلقاا الضوا على أهمية عناصر ال،دمة الداخلية.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تهد هذه الدراساااااة نلى قياد أثر التساااااويق الداخلي على والا العمالا من خالل الرضاااااا الوظيفي في البنوك
التجارية األردنية ،فقام الباحثان باسااات،دام المنهج الوصااافي والتحليلي بإعداد اساااتبانة تغطي فقراتها جميع أبعاد متغيرات
الدراسة ،فركز المنهج الوصفي على عرض االستجابة بداللة قيمة المتوسط الحسابي واالنحرا المعيارل ،بينما يظهر
المنهج التحليلي اختبار الفرضيات وأنمو ج الدراسة ،بداللة تحليل االنحدار المتعدد.
مجتمع الدراسة
وتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها (13د بنكا.
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عينة الدراسة
وتتضااامن وحدة المعاينة كال من جميع مديرل دوائر التساااويق ،ورؤسااااا األقساااام لديها ،وموظفي التساااويق في
دوائر التسويق في البنوك التجارية األردنية والبالغ عددهم (283د موظفا ،و لك باست،دام عينة المسا اللامل.
أداة الدراسة
قام الباحثان بتطوير ا ستبانة خا صة ومحكمة من عددا من الم،ت صين في اخت صاص الت سويق أداة قياد رئي سة
لهذه الدراساااااة ،و لك لجمع البيانات ال،اصاااااة بالدراساااااة ،وقد تكونت من ثالثة أجزاا ،هي :الجزا األول :يحتول على
المتغيرات الااديمونرافيااة وعااددهااا خمساااااااااة ،وهي (النوع االجتماااعي ،والعمر ،والمؤهاال العلمي ،والموقع الوظيفي،
وال،برةد .أما الجزا الثاني :فتكون من فقرات تقيس متغير الدرا سة الم ستقل ،وهو الت سويق الداخلي ،والذل شمل أبعاد،
وهي( :عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند.أما الجزا الثالث :فهو الجزا قبل األخير من االساااااااتبانة
حيث تضاامن فقرات تقيس متغير الدراسااة التابع وهو والء العمالء والذل شاامل أبعاد وهي( :الثقة ،والرضاااد .أما الجزا
الرابع :فهو الجزا األخير من االسااتبانة ؛ ن تضاامن فقرات تقيس متغير الدراسااة الوساايط وهو الرضااا الوظيفي ،.وقد تم
است،دام مقياد ليكرت ال،ماسي ( ،)Likert Scaleأ انهُ من أكثر المقاييس است،داما ويسهل فهمه.
ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات األداة ،تم حساب االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة بأبعادها و لك حسب معادلة كرونباخ ألفا،
والجدول أدناه يبين هذه المعامالت ،وعدت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.
جدول ( :)2معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
االتساق الداخلي
0.92
0.93
0.93
0.96
0.94
0.93
0.96
0.95
0,94

االبعاد
عملية التوظيل
تطوير قدرات العاملين
التمكين
أبعاد التسويق الداخلي
الثقة
الرضا
والا العمالا
الرضا الوظيفي
متوسط األداا الكلي

يبين الجدول (2د أن معامل الثبات الكلي لمتغيرات الدرا سة الم ستقلة والتابعة والو سيط بأبعادها كانت اعلى من
(%70د؛ مما يدل لك على أنه يوجد اتسااااق داخلي بين فقرات أداة الدراساااة و لك بنسااابة (%94د ،وهذا يؤكد صاااالحية
أداة الدراسة في اختبار الفرضيات وبنسبة عالية.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت الدراساااة على مجموعة من األسااااليب اوحصاااائية الختبار صاااحة فرضااايات الدراساااة وتحقيق أهدافها،
و لك على النحو التالي:
 اختبار كرونباخ ألفا الختبار ثبات االستبانة وهي أداة القياد. االنحدار ال،طي ،البسيط والمتعدد ،و لك ألجل التعر نلى األثر ما بين متغيرات الدراسة الم،تلفة.عرض النتائج واختبار الفرضيات
اإلحصاء الوصفي
تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المتغير المستقل (التسويق الداخليد ،والجدول
أدناه يوضا لك.
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التسويق الداخلي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى االهمية

1
1
3

1
2
3

عملية التوظيل
تطوير قدرات العاملين
التمكين
أبعاد التسويق الداخلي

4.06
4.06
3.92
4.02

.611
.653
.721
.604

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يبين الجدول (3د أن المتوساااطات الحساااابية قد تراوحت ما بين (4.06-3.92د ،فجاا عملية التوظيل ،وتطوير
قدرات العاملين في المرتبة األولى بأعلى متوسااط حسااابي بلغ (4.06د ،بينما جاا التمكين في المرتبة األخيرة وبمتوسااط
حساااابي بلغ (3.92د ،وبلغ المتوساااط الحساااابي ألبعاد التساااويق الداخلي ككل (4.02د .مما يدل لك على أن جميع أبعاد
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المتغير المساااااتقل ات أهمية لغايات التساااااويق الداخلي ساااااعيا لتحقيق الوالا لدأ عمالا البنوك التجارية األردنية.وقد تم
است،راج المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية وترتيب مستوأ األهمية ألفراد عينة الدراسة على أسدلة االستبانة
وفقراتهم المتعلقة بالمتغير التابع (والا العمالاد ،والجدول التالي يبين لك:
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوالء العمالء مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى األهمية

1
2

1
2

الثقة
الرضا
والا العمالا

4.23
4.21
4.22

.625
.596
.586

مرتفع
مرتفع
مرتفع

يبين الجدول (4د أن المتوسااطات الحسااابية قد تراوحت ما بين (4.23-4.21د ،فجاات الثقة في المرتبة األولى
بأعلى متوسط حسابي بلغ (4.23د ،بينما جاا الرضا في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (4.21د ،وبلغ المتوسط
الحسااابي لوالا العمالا ككل (4.22د؛ مما يدل لك على أن ثقة العميل بالبنك وخدماته هي أساااسااا للرضااا لدأ العمالا؛
مما يولد لك والا المنلود اتجاه البنك.
إختبارات فرضيات الدراسة
اختبؤؤار التوزيع الطبيعي ( :)Normalityتم التااأكااد من اتباااع البيااانااات التوزيع الطبيعي (Normal Distributionد
باست،دام اختبار (test One Sample Kolmogorov-Smirnovد
جدول رقم ( :)5اختبار ( )test One Sample Kolmogorov-Smirnovللمتغيرات المستقلة والمتغير والتابع
المتغير
عملية التوظيل
تطوير قدرات العاملين
التمكين
أبعاد التسويق الداخلي
الثقة
الرضا
والا العمالا
الرضا الوظيفي

قيمة اختبار
)(One Sample Kolmogorov-Smirnov test
.854
.754
.851
1.059
.873
.919
.907
.875

الداللة اإلحصائية
.460
.621
.463
.212
.431
.367
.383
.428

يتبين من الجدول رقم (5د أن قيمة الداللة اوحصاااااااائية الختبار ( One Sample Kolmogorov-Smirnov
testد لجميع المتغيرات كان أكبر من مساااااااتوأ الداللة اوحصاااااااائية (α≤0.05د ،مما يدل على أن هذ المتغيرات تتبع
التوزيع الطبيعي .وكذلك اساااااااتنادا لنظرية النزعة المركزية التي تنص ن ا كان حجم العينة أكبر من (30د وله وساااااااط
.
حسابي (µد وتباين (σ2د ،فإن توزيع المعاينة للوسط الحسابي تقترب من التوزيع الطبيعي
اختبار قوة النموذج:الختبار قوة النمو ج تم استعمال جملة من االختبارات ،وهي:
نتائج اختبار استقاللية المتغيرات المستقلة:
تم نحت ساب م صفوفة معامالت االرتباث بير سون (Pearsonد لمعرفة العالقة بين المتغيرات المستقلة الت سويق
الداخلي ،و لك بهد الكلل عن وجود ارتباث خطي بين المتغيرات المستقلة التسويق الداخلي ووالا العمالا ،والجدول
رقم ( )6يُوضا نتائج معامالت االرتباث بين المتغيرات على النحو اآلتي:
جدول رقم ( :)6مصفوفة االرتباط للمتغيرات المستقلة (عملية التوظيف ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكين) ))Correlation
عملية التوظيل
تطوير قدرات العاملين
التمكين

عملية التوظيف

تطوير قدرات العاملين

1
)**(.722
)**(.749

1
)**(.775

التمكين

1

** ات داللة نحصائية على مستوأ (0.01≤ αد
باالعتماد على نتائج جدول (6د فإنه يتضااااا أن معظم العالقات االرتباطية بين مجاالت الدراسااااة معنوية و ات
داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة (0.01≤ αد ،وتوضااا النتائج نلى وجود عالقة ارتباث موجبة دالة نحصااائيا بين جميع
المتغيرات المستقلة .وبهذا يمكن الحكم أنه ال يوجد ارتباث تام بين المتغيرات المستقلة وبعضها اآلخر.
اختبار االرتباط الخطي (:)Multicollinearity
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تم اساااااات،دام اختبار االرتباث ال،طي بهد التأكد من أنه ال يوجد ارتباث عال بين المتغيرات المسااااااتقلة ،و لك
باالعتماد على اختبار معامل تضااا،م التباين (VIFد ،واختبار التباين المساااموح (Toleranceد لكل متغير من المتغيرات
المستقلة ،ن يجب أن تكون المتغيرات المستقلة للنمو ج مستقلة فيما بينها ،وللتأكد من لك الغرض نستعين بهذا االختبار
الذل يعدّ أحد الطرق للت،لص على ملاااااااكلة التعدد ال،طي ،مع العلم أن ال بد عدم تجاوز معامل تضااااااا،م التباين للقيمة
(10د ،وقيمة اختبار التباين المسااااااموح البد أن يكون أكبر من (0.05د ،وبحساااااااب المعامالت السااااااابقة لكل المتغيرات
المستقلة ،وكانت النتائج المبينة في الجدول رقم (7د على النحو اآلتي:
جدول ( :)7اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح لمتغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة

التباين المسموح Tolerance

معامل تض،م التباين VIF

عملية التوظيل
تطوير قدرات العاملين
التمكين

.388
.354
.324

2.576
2.828
3.085

الجاااادول (7د
يبين
نلى أن قيم اختبار تضااااااا،م التباين لجميع المتغيرات أقل من (10د ،بينما أن قيمة اختبار التباين المساااااااموح به لجميع
المتغيرات أكبر من (0.05د ،وبالتالي يمكن القول ننه ال توجد ملاااااااكلة ارتباث عال بين المتغيرات ،وهذا يدل على عدم
وجود ارتباث ل أهمية نحصااائية بين المتغيرات المسااتقلة الواردة بجدول (االرتباثد ،وهذا يعزز نمكانية اساات،دامها في
النمو ج .من خالل ما تقدم من اختبارات قبلية ؛ ن تبين أنه ال يوجد ملاااكلة ارتباث تام بين المتغيرات المساااتقلة ،وأنه ال
يوجد ملكلة االرتباث الداخلي بين المتغيرات المستقلة ،فإن هذا يسما بمواصلة المرحلة التالية وهي اختبار الفرضيات.
نتائج اختبار الفرضيات:
أختبار الفرضاااية الرئيساااة األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ ( )α=0.05للتساااويق الداخلي
بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على والا العمالا بإبعاده (الثقة ،والرضاااااااااد في البنوك
التجارية األردنية؟ وللتحقق من صحة الفرضية فقد تم است،دام تحليل االنحدار البسيط ألثر التسويق الداخلي بإبعاده على
والا العمالا بإبعاده في البنوك التجارية األردنية.
جدول رقم ( :)8نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس ألثر التسويق الداخلي بأبعاده على والء العمالء بأبعاده في البنوك التجارية
األردنية
المتغير المستقل

معامل االرتباط R

معامل التحديد R2

المعامل B

قيمة F

الداللة اإلحصائية

أبعاد التسويق الداخلي

.736

.542

.706

248.048

.000

المتغير التابع :والا العمالا
يتبين من الجدول (8د أن التباين المفساااار بلغ (0.542د أل أن التسااااويق الداخلي فساااارت ما قيمته  %54.2من
ندارة عالقات الزبائن ،وتبين وجود أثر نيجابي دال نحصاااااائيا للتساااااويق الداخلي بأبعاده ،على والا العمالا بأبعاده ،في
البنوك التجارية األردنية ،ا بلغت قيمة  F 248.048وبداللة نحصائية .0.000
نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:
الفرضااااية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ ( )α=0.05للتسااااويق الداخلي بأبعاده
(عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على ثقة العمالا في البنوك التجارية األردنية؟ وللتحقق من صحة
هذه الفرضاااااااية تم اسااااااات،دام تحليل االنحدار المتعدد ألثر التساااااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات
العاملين ،والتمكيند على ثقة العمالا في البنوك التجارية األردنية.
جدول ( :)9جدول ملخص النموذج ()Model Summary
النمو ج
1

R
.743

R2
.552

Adjusted R2
.547

Std. Error of the Estimate
.420

المتنبأت( :الثابتد ،التمكين ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
يظهر الجاادول رقم (9د باأن قيمااة معااامال االرتباااث بين المتغير المساااااااتقاال والمتغير التااابع حيااث بلغاات قيمتااه
(0,743د ،كما هو موضا قيمة معامل التحديد ويحدد بـا ا (2Rد بقيمة (0,552د ،الذل يفسر بأنه لو أُضيل متغير مستقل
للنمو ج؛ فإن قيمته ساااااترتفع حتى لو لم يكن هناك أهمية للمتغير المساااااتقل في النمو ج (زيادة مجموع المربعات العائدة
لالنحدار  SSRمع ثبات مجموع المربعات الكلية SSTد،ولهذا يتم حسااااااااب معامل التحديد المعدل (Adjusted R2
المعدل د والذل يأخذ باالعتبار الزيادة الحاصل في درجات الحرية ،وهو موضا أعاله فقد بلغت قيمته (0,547د ،وعليه
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فإن المتغيرات المسااااتقلة اسااااتطاعت أن تفساااار (%54,7د من التغيرات الحاصاااالة في المتغير التابع والباقي تُعزأ نلى
عوامل أخرأ.
يظهر الجدول رقم ( )10نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار المتعدد:
جدول ( :)10نتائج تحليل التباين
مصدر التباين
االنحدار
البواقي
المجموع

مجموع المربعات
60.801
49.300
110.101

درجة الحرية
3
279
282

b

متوسط المربعات
20.267
.177

F
114.694

Sig
.000

 aالمتنبأت( :الثابتد ،التمكين  ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
 bالمتغير التابع الثقة.
يوضا جدول (10د تحليل التباين والذل يهد للتعر نلى القوة التفسيرية للنمو ج ككل عن طريق اوحصائي
(Fد .ويتضا وجود معنوية عالية الختبار(Fد مقدرة بـ (114,694د وبمستوأ الداللة قُدرت بـ (Sig = 0.000د أقل من
مساااتوأ الداللة (≤ 0,05 αد ،وبهذا يكون لنمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة الساااببية بين المتغير المساااتقل (التساااويق
الداخليد والمتغير التابع (ثقة العمالاد .وعليه فإنه يوجد تأثير لألبعاد المسااااتقلة مجتمعة وهي (عملية التوظيل ،وتطوير
قدرات العاملين ،والتمكيند على المتغير التابع وهو ثقة العمالا ،ن فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره (%54,7د من
المتغير التابع .ويُمكن القول نن المتغير المساااااااتقل بابعادة يُؤثر على المتغير التابع ،الذل يُمكن أن يكون معنويا ،ويتم
معرفة لك من خالل اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد.
الفرضااااية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للتسااااويق الداخلي بأبعاده
(عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على رضااااااااا العمالا في البنوك التجارية األردنية؟ وللتحقق من
صااحة هذه الفرضااية تم اساات،دام تحليل االنحدار المتعدد ألثر التسااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات
العاملين ،والتمكيند على رضا العمالا في البنوك التجارية األردنية.
جدول ( :)11جدول ملخص النموذج )Model Summary(b

النموذج
1

R
.746

R2
.557

Adjusted R2
.552

Std. Error of the Estimate
.399

 aالمتنبأت( :الثابتد ،التمكين  ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
يتبين من الجاادول (11د أن قيمااة معاااماال االرتباااث بين المتغير المساااااااتقاال والمتغير التااابع حيااث بلغاات قيمتااه
(0,746د ،وهو موضا قيمة معامل التحديد ويحدد بـااااااا (R2د بقيمة (0,557د ،الذل يفسر بأنه لو أُضيل متغير مستقل
للنمو ج فإن قيمته ساااااااترتفع حتى لو لم يكن هناك أهمية للمتغير المساااااااتقل في النمو ج (زيادة مجموع المربعات العائدة
لالنحدار  SSRمع ثبات مجموع المربعات الكلية SSTد ،ولهذا يتم حسااااااب معامل التحديد المعدل (Adjusted R2د،
الذل يأخذ باالعتبار الزيادة الحاصااااااال في درجات الحرية ،وهو موضاااااااا أعاله فقد بلغت قيمته (0,519د ،وعليه فإن
المتغيرات المسااتقلة اسااتطاعت أن تفساار (%55,2د من التغيرات الحاصاالة في المتغير التابع والباقي تُعزأ نلى عوامل
أخرأ.
يمثل الجدول (12د نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار:
جدول ( :)12نتائج تحليل التباين
مصدر التباين
االنحدار
البواقي
المجموع

مجموع المربعات
55.709
44.381
100.091

درجة الحرية
3
279
282

a
(الثابتد ،التمكين  ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
 bالمتغير التابع رضا العمالا.

b

متوسط المربعات
18.570
.159

F
116.738

Sig
.000

المتنبأت:

يوضاااااا جدول (12د تحليل التباين الذل يهد للتعر نلى القوة التفسااااايرية للنمو ج ككل عن طريق اوحصاااااائي (Fد.
ويتضا وجود معنوية عالية الختبار(Fد مقدرة بـ (116,738د وبمستوأ الداللة قُدرت بـ (Sig = 0.000د أقل من مستوأ الداللة
(α≤0.05د ،وبهذا يكون نمو ج االنحدار مالاما لقياد العالقة السببية بين المتغير المستقل (التسويق الداخليد والمتغير التابع (ثقة
العمالاد .وعليه فإنه يوجد تأثير للمتغيرات المساااااااتقلة مجتمعة وهي (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على
المتغير التابع وهو رضااااا العمالا ،ن فساااارت المتغيرات المسااااتقلة ما مقداره (%55,2د من المتغير التابع.وهكذا يُمكن القول ننه
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يوجد على األقل متغير م ستقل واحد من المتغيرات الم ستقلة يُؤثر على المتغير التابع الذل يُمكن أن يكون معنويا ،ويتم معرفة لك
من خالل اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد.

اختبار الفرضااااية الرئيسااااة الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α=0.05د للتسااااويق الداخلي
بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على الرضا الوظيفي في البنوك التجارية األردنية.وللتحقق
من صحة هذه الفرضية تم است،دام تحليل االنحدار المتعدد
ألثر التسااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على الرضااااا الوظيفي في
البنوك التجارية األردنية.
جدول ( :)13جدول ملخص النموذج )Model Summary(b

R
.764

النموذج
1

R2
.583

Adjusted R2
.579

Std. Error of the Estimate
.483

 aالمتنبأت( :الثابتد ،التمكين ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
يظهر الجدول رقم (13د أن قيمة معامل االرتباث بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع ،بلغت قيمته (0,764د ،كما
هو موضا قيمة معامل التحديد ويحدد بـ (R2د بقيمة (0,583د ،الذل يفسر بأنه لو أُضيل متغير مستقل للنمو ج فإن قيمته سترتفع
حتى لو لم يكن هناك أهمية للمتغير المساااااااتقل في النمو ج (زيادة مجموع المربعات العائدة لالنحدار  SSRمع ثبات مجموع
المربعات الكلية SSTد ،ولهذا يتم حسااااااااب معامل التحديد المعدل (Adjusted R2د والذل يأخذ باالعتبار الزيادة الحاصااااااال في
درجات الحرية ،ووما هو مو ضا أعاله فقد بلغت قيمته (0,579د ،وعليه فإن المتغيرات الم ستقلة ا ستطاعت أن تف سر (%57,9د
من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تُعزأ نلى عوامل أخرأ.

يظهر الجدول رقم (14د نتائج تحليل التباين  ANOVAالختبار معنوية نمو ج االنحدار:
جدول ( :)15نتائج تحليل التباين
مصدر التباين
االنحدار
البواقي
المجموع

مجموع المربعات
91.059
65.055
156.114

درجة الحرية
3
279
282

b

متوسط المربعات
30.353
.233

F
130.173

a
(الثابتد ،التمكين ،عملية التوظيل ،تطوير قدرات العاملين
 bالمتغير التابع الرضا الوظيفي.

Sig
.000

المتنبأت:

يوضاااااا جدول (14د تحليل التباين الذل يهد للتعر نلى القوة التفسااااايرية للنمو ج ككل عن طريق اوحصاااااائي (Fد.
وتبين وجود معنوية عالية الختبار(Fد مقدرة بـااا (130,173د وبمستوأ الداللة قُدرت بـااا (Sig = 0.000د أقل من مستوأ الداللة
(α ≤ 0,05د ،وبهذا يكون لنمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة السااببية بين المتغير المسااتقل (التسااويق الداخليد والمتغير الوساايط
(الرضا الوظيفيد .وعليه فإنه يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة مجتمعة وهي (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند
على المتغير الوسيط وهو الرضا الوظيفي ،ن فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره (%57,9د من المتغير الوسيط.
نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة:ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ (α= 0,05د للرضا الوظيفي للموظفين
على والا العمالا بأبعاده (الثقة ،والرضااااااد في البنوك التجارية األردنية .ولإلجابة عن هذا الساااااؤال تم اسااااات،دام تحليل االنحدار
البسااايط ألثر رضاااا الموظفين على كل من الثقة ،ورضاااا العمالا ،ووالا العمالا ككل في البنوك التجارية األردنية ،وهو مبين في
الجدول االتي:

أوال :الثقة
جدول رقم ( :)15نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس ألثر الرضا الوظيفي للموظفين على الثقة في البنوك التجارية األردنية في
البنوك التجارية األردنية
المتغير المستقل
الرضا الوظيفي

معامل االرتباط R
.623

معامل التحديد R2
.389

المعامل B
.524

قيمة ف
178.601

الداللة اإلحصائية
.000

المتغير التابع :الثقة
يظهر الجدول رقم (15د بأن التباين المفسر بلغ (0,389د أل أن الرضا الوظيفي فسر ما قيمته (%38,9د من
الثقة في البنوك التجارية األردنية في البنوك التجارية األردنية ،وتبين وجود أثر نيجابي دال نحصاااااائيا للرضاااااا الوظيفي
على الثقة ،ن بلغت قيمة (178,601د وبداللة نحصائية (sig 0.000د.
ثانيا :رضا العمالء
جدول رقم ( :)16نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس ألثر رضا الموظفين على رضا العمالء في البنوك التجارية األردنية في
البنوك التجارية األردنية
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المتغير المستقل
الرضا الوظيفي

معامل االرتباط R
.700

معامل التحديد R2
.490

المعامل B
.560

قيمة ف
269.958

الداللة اإلحصائية
.000

المتغير التابع :رضا العمالا
يظهر الجدول رقم (16د بأن التباين المفساااار بلغ (0,49د أل أن الرضااااا الوظيفي للموظفين فساااار ما قيمته (%49د من
رضا العمالا في البنوك التجارية األردنية ،وتبين وجود أثر نيجابي دال نحصائيا للرضا الوظيفي للموظفين على رضا العمالا ،ن
بلغت قيمة 269,958( Fد وبداللة نحصائية (sig 0,000د.

ثالثا :رضا الموظفين
جدول رقم ( :)17نتائج تحليل االنحدار البسيط لقياس ألثر رضا الموظفين على والء العمالء في البنوك التجارية األردنية في
البنوك التجارية األردنية
المتغير المستقل
الرضا الوظيفي

معامل االرتباط R
.689

معامل التحديد R2
.474

المعامل B
.542

قيمة ف
253.548

الداللة اإلحصائية
.000

المتغير التابع :والا العمالا
يظهر الجدول رقم (17د بأن التباين المفساار بلغ (0,474د أل أن الرضااا الوظيفي فساار ما قيمته (%47,4د من
والا العمالا في البنوك التجارية األردنية في البنوك التجارية األردنية ،وتبين وجود أثر نيجابي دال نحصاااااائيا للرضاااااا
الوظيفي للموظفين على والا العمالا ،ن بلغت قيمة 253,548( Fد وبداللة نحصائية (sig 0,000د.
مناقشة النتائج:
فيما يلي مناقلة النتائج التي توصلت اليها الدراسة وهي:
 .1وتوصاااالت نتائج اختبار فرضااااية الدراسااااة الرئيسااااة األولى نلى وجود أثر ل داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة
(α=0.05د للتساااااااويق الداخلي بأبعاده (عملية التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،والتمكيند على والا العمالا بأبعاده
(الثقة ،ورضااااااااا العمالاد في البنوك التجارية األردنية .مما يدل لك على أن البنوك التجارية األردنية تحرص على
التسااااااويق الداخلي فيما يتعلق بعملية التوظيل لموظفيها بداا من عملية االسااااااتقطاب واالختيار والتعيين وفقا لللااااااروث
ال،اصااة بكل وظيفة ،وكذلك العمل على تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم ضاامن برامج تأهيلية مت،صااصااة تعمل على
رفع قدراتهم ومهاراتهم لسد احتياجاتهم الوظيفية لمواكبة التحديات ومتطلبات العمل بكفااة وكذلك تمكين موظفيهم وتقديم
البيدة الوظيفية المناساابة لهم وتقديم الحوافز المادية والمعنوية واالجتماعية المناساابة؛ سااعيا لدفع مسااتويات الرضااا لديهم
مما سااينعكس لك على ثقة العمالا ورضاااهم ووالئهم نيجابيا من ناحية ونيجاد بيدة عمل مصاارفي تقدم اوبداع في تقديم
ال،دمات المصااااااارفية لعمالا البنوك التجارية األردنية .واتفقت هذه النتيجة مع دراساااااااة (الزيادات2016 ،د ،ودراساااااااة
(عطيات2015 ،د.
 .2وتو صلت نتائج اختبار الفر ضيات الفرعية ألثر الت سويق الداخلي بأبعاده (عميلة التوظيل ،وتطوير فدرات العاملين،
والتمكيند عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د على أبعاد المتغير التابع لوالا العمالا الصااورة منفردة كل على حدأ (الثقة،
ورضا العمالاد على التوالي بوجود تأثير دال نحصائيا لكل منهما.
 .3وتوصاالت نتائج اختبار الفرضااية الثانية ألثر التسااويق الداخلي بأبعاده (عميلة التوظيل ،وتطوير قدرات العاملين ،و
التمكيند على الرضاااا الوظيفي في البنوك التجارية األردنية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د والتي أظهرت بوجود تأثير
دال نحصااائيا للمتغيرات المسااتقلة على المتغير الوساايط (الرضااا الوظيفيد للعاملين بالبنوك التجارية األردنية ؛ فأظهرت
نتيجة اختبار(Fد بوجود معنوية عالية مقدارها (173-130د وبمسااااتوأ داللة (𝑠𝑖𝑔. = 0.000د وهي أقل من مسااااتوأ
الدلة (α=0.05د فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره (%57.9د من المتغير الوسيط ،من خالل اختبار معنوية معامالت
معادلة االنحدار المنفرد .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الزيادات2016 ،د ،ودراسة (عطيات2015 ،د.
 .4وتوصااالت نتائج اختبارات أثر الرضاااا الوظيفي المتغير وسااايط على أبعاد المتغير التابع والا العمالا (الثقة ،ورضاااا
العمالاد كل على حدأ وباسااااااات،دام طريقة تحليل االنحدار البسااااااايط ،وقد أظهرت التحليالت بوجود أثر نيجابي دال
نحصائيا للرضا الوظيفي على الثقة؛ ن بلغت قيمة (Fد (178.601د وبداللة نحصائية (𝑠𝑖𝑔. = 0.000د ،وكذلك وجود
أثر نيجابي دال نحصاااااااائيا للرضاااااااا الوظيفي على رضاااااااا العمالا ،ن بغلت قيمة (Fد (269.958د وبداللة نحصاااااااائية
(𝑠𝑖𝑔. = 0.000د ،وتبين بوجود أثر نيجابي دال نحصائيا للرضا الوظيفي للموظفين على والا العمالا بأبعاده مجتمعة
ن بلغت قيمة (Fد (253.548د وبداللة نحصائية (𝑠𝑖𝑔. = 0.000د .واتفقت هذه الدراسة مع دراسة ( & Hallo Well
Zarnitsky,2014د.
التوصيات:
استنادا نلى نتائج اختبارات الدراسة ،يتقدم الباحثان بالتوصيات التالية:
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 .1تعزيز اعتماد نظام للتوظيل يقوم على ضااوابط واسااس ومواصاافات مهنية وشاا،صااية في عملية التوظيل لموظفيها
بغية اختيار أفضاااال المرشااااحين للوظائل اللااااانرة لديها؛ كي تنعكس نتائج عملية التوظيل على األداا الكلي للبنوك في
ظل التغيرات والتحديات التي يواجه القطاع المصاااااارفي ،وتحقيق أعلى مسااااااتويات والا عمالئهم حرصااااااا على قيادتها
التنافسية في قطاع المصار .
 .2تعزيز توفير برامج تأهيلية مت،صااصااة لكوادر البنوك التجارية األردنية سااعيا لتطوير قدراتهم الوظيفية بما يتماشااى
مع التطورات المهنية والتكنولوجية في قطاع المصار ؛ سعيا لتقديم أفضل ال،دمات المصرفية من حيث سرعة التقديم،
وتوفير المعلومات الكافية ،وح سن الت صر مع العمالا وبمهنية عالية عمال لك سب ثقة العمالا ور ضاهم ووالئهم تفوق
توقعاتهم ،وتوثيق العالقة االرتباطية معهم.
 .3ضااااارورة تمكين العاملين في البنوك التجارية األردنية ،و لك من خالل وضاااااع نظام عادل وشااااافا للحوافز المادية
والمعنوية للعاملين و اك لتحقيق اعلى درجات الرضا الوظيفي لديهم سعيا ويجاد
بيدة وظيفية مساااااااتقرة من ناحية ودفع قدراتهم ومهاراتهم نحو اوبداع وحسااااااان التصااااااار في كافة التعامالت
المصرفية بكفااة وفاعلية عمال على توثيق العالقة مع عمالا البنوك ،وكسب ثقتهم ورضاهم ،وتحقيق الوالا المنلود.
 .4العمل على اسااتمرار برامج التسااويق الداخلي التي تؤثر نلى رضااا العاملين الذل يعكس على أدائهم من خالل تحقيق
رضا العاملين ،وما ينتج عنه من رضا الزبائن ووالئهم.
قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:
اوسالمية األردنية في عمان ،مجلة دراسات العلوم اودارية ،المجلد

الزيادات ،محمد عواد (2016د .أثر التسويق الداخلي على أداا المصار
 ،43العدد .1
الضمور ،هاني حامد (2015د .تسويق الخدمات ،عمان :دار وائل للنلر والتوزيع.
الضمور ،هاني حامد (2012د بعنوان أثر تطبيق التسويق الداخلي في الرضا الوظيفي لموظفي المبيعات في مجموعة االتصاالت األردنية،
مجلة الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،العدد .12
عمر على بابكر ( 2019د .أثر ممارسات (أبعادد التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي وأداا العاملين بالبنك السوداني الفرنسي ،مجلة كلية
المجتمع (الكلية الجامعية بالدربد جامعة جازان السعودية.
حداد نبراهيم ،وعلي علي (  2018د اختيار صالحية تطبيق مقياد التسويق الداخلي في بيدة األعمال األردني ،المجلة األردنية في ندارة
األعمال ،المجلد الرابع ،العدد الرابع.
عبيد ،أحمد يحيى حسين (2015د .دور التسويق الداخلي في تنمية والا العميل ،دراسة تطبيقية على المراكز الطبية المت،صصة بالجامعات
المصرية ،جامعة المنصورة ،مصر.
عطيــات ،هــادل صــالا (2015د .أثــر التســويق الــداخلي علــى تحقيــق الميــزة التنافســية فــي البنـوك اوسـالمية – دراسـة ميدانيـة علـى
البنـك اوسـالمي األردنـي :جامعة الزرقاا.
الطائي  ،حميد عبد النبي (  2013د بعنوان "قياد تقييمات و نجرااات التسويق الداخلي في صناعة الفنادق األردنية من وجهة نظر العاملين
".مجلة جامعة مؤتة للدراسات اونسانية.
دعبول وأيوب ،محمد زاهر ومحمد2013( ،د ،مبادئ تسويق الخدمات ،دملق :دار الرضا للنلر.
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"أثر التوجه السوقي في تحقيق اإلستراتيجيات التنافسية في شركات صناعة األدوية البشرية
األردنية"
أ.د .سامر عبدالمجيد البشابشة
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2020/7/28 :

د .ردينة العطي
جامعة عمان العربية
تارخ االستالم2020/6/28 :
الملخص

هدفت الدراسااة نلى قياد أثر التوجه السااوقي في تحقيق اوسااتراتيجيات التنافسااية في شؤؤركات صااناعة األدوية
البشؤؤؤرية األردنية وتحليلها ،وتكون مجتمع من شؤؤؤركات صؤؤؤناعة األدوية البشؤؤؤرية األردنية البالغ عددها (6د شاااركات،
تكونت وحدة التحليل من المسااااميات الوظيفية اآلتية :مدير عام ،ونائب ة مساااااعد مدير عام ،ومدير دائرة ،ورئيس قساااام
والبالغ عددهم (320د مبحوثا وتم اسااات،دام أسااالوب المساااا اللاااامل .واسااات،دم المنهج الوصااافي التحليلي ،واسااات،دمت
االساااتبانة أداة لجمع البيانات من عينة الدراساااة وتكونت من (30د فقرة .وتم اسااات،دام العديد من األسااااليب اوحصاااائية،
أبرزها :المتوسااطات الحسااابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحليل االنحدار المتعدد .وتوصاالت الدراسااة نلى وجود أثر ل
داللة نحصااائية عند مسااتوأ معنوية (α≤0.05د للتوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل
الوظيفيد مجتمعة في تحقيق اوساااااااتراتيجيات التنافساااااااية بأبعادها (نساااااااتراتيجية قيادة التكلفة ،ونساااااااتراتيجية التمايز،
ونسااااتراتيجية التركيزد .وقد أوصاااات الدراسااااة بضاااارورة متابعة المحافظة واالهتمام بالتوجه السااااوقي بأبعاده الم،تلفة،
وتنميتها وتعزيزها لدأ شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،عن طريق االهتمام برضا العمالا ،وتلبية متطلباتهم،
ونشااااباع رنباتهم ،وكذلك االهتمام بتحليل ورصااااد حركات المنافسااااين لمعرفة نقاث القوة ونقاث الضااااعل لديهم لتحقيق
التميز والتفوق على المنافسين.
الكلمات االفتتاحية :التوجه السوقي ،اوستراتيجيات التنافسية ،شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
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The Impact of Market Orientation on Achieving Competitive advantage at
the Jordanian Companies for Human Pharmaceutical Manufacturing
Dr. Rodina Alotti
Amman Arab University

Prof. Samer Abdul Majid Al-Bashabsheh
Amman Arab University

Abstract
The study aimed to measure and analyze the impact of market Orientation on
achieving competitive strategies at the Jordanian companies for human pharmaceutical
manufacturing, the study population consisted of all managers in top and middle - level
managements in these companies totaled of (6) companies, and the study conducted a
comprehensive survey for job titles (General Manager, Deputy / Assistant General Manager,
Department Director, Section Head) totaled of (240) respondents. The study adopted the
descriptive - analytical approach, and used a questionnaire consisted of (30) items as a tool
to collect data from the study sample. Several statistical methods were used, most notably
arithmetic averages, standard deviations, and multiple regression analysis. The study found
that the application level of market orientation and competitive strategies dimensions at
the Jordanian companies for human pharmaceutical manufacturing have reached a high
degree, also, there is a statistically significant effect at the significance level of (α≤0.05) for
market orientation with its combined dimensions (Customer Orientation, Competitors
Orientation, Functional Integration) on achieving competitive strategies with its combined
dimensions (Cost Leadership Strategy, Differentiation Strategy, Focus Strategy). The study
recommended the necessity of the Jordanian companies for human pharmaceutical
manufacturing to adopt market orientation, for its important role on achieving competitive
strategies.
Keywords: Market Orientation, Competitive Strategies, Jordanian Companies for Human
Pharmaceutical manufacturing.
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مقدمة:
ي لهد الحا ضر الذل نعي له مجموعة من التحوالت المتالحقة؛ ب سبب ما أحدثته التكنولوجيا ،التي أدّت نلى جعْل
العالم قرية صاااغيرة ،تعمُّها المنافساااة القوية ،ن أثر لك على عالَم األعمال؛ فأصااابا يعيش نمطا حياتيا جديدا ،يركن نلى
المعلومات في شتّى مجاالته ،وأبان قوة المنافسة ،التي أضحت تمارد هيمنتها على المؤسسات في القطاعات كافة؛ مما
فرض على المؤسسات مواكبة التطور التكنولوجي؛ لضمان ديمومة نلاطها ،وتدعيم قدراتها التنافسية.
ويعدُّ االهتمام بالسااوق" (أو"التوجه نحو السااوق"د فلساافة في ندارة األعمال ،تهد نلى العناية بالزبائن ،والعمل
على تحقيق حاجاتهم بصاااورة أمثل ،وأكثر أفضااالية من المنافساااين .وفي السااانوات األخيرة شااهدت ثقافة التوجه بالساااوق
اهتمام بعض األكاديميين والممارسين؛ ألثرها اويجابي على أداا المنظمات ،ونجاحها ،ن بيّنت بعض الدراسات الميدانية
المتعددة أن رفع مستوأ توجه مؤسسة ما ،في السوق يؤدل نلى ارتفاع أدائها.
وقد أصااابا من الصااافات الظاهرة لألساااس التوجيهية الجديدة ،التي وُظِّفت في التحليل ،واودارة اوساااتراتيجية،
االهتمام باوستراتيجيات التنافسية؛ ألهميتها في عالم يتزايد صعوبة يوميا ،وورضاا العمالا ،وتلبية متطلباتهم المتنامية؛
لذا يجب دراسة جوانب القوة التي هي مدار البحث.
مشكلة الدراسة:
تهد شاااركات صاااناعة األدوية البلااارية األردنية نلى البقاا ،والزيادة في الساااوق ،والعمل على تطوير اوساااتراتيجيات
التنافسااية ،وتنفيذها؛ لتحقيق أهدافها ،ولكنها أصاابحت تواجه صااعوبات جديدة ،نحو :التحديات المالية ،والمنافسااة المحلية والدولية،
وضاااغوث متطلبات ساااوق العمل المتنوعة .وبين ساااعيها للعمل ،وتحقيق أهدافها ،وتحقيق نساااتراتيجياتها التنافساااية تزداد التحديات
تعقيدا ،نظرا للعملية القانونية والقطاعية والعلمية التي يعيلااها .ونظرا الحتياجها للعمل ضاامن قوانين م،تلفة ،عما هو موجود لدأ
المنظمات األخرأ ،تتزايد صعوبة األمر .فالتنافسية تؤثر على اونتاج ،وال،دمة سلبا.
لذا بدأت معظم شاااااركات صاااااناعة األدوية البلااااارية األردنية بتبني نساااااتراتيجيات التوجه الساااااوقي؛ لتحساااااين منتجاتها،
والوصااول نلى األداا المتميز دون زيادة التكاليل ،التي تؤثر ساالبا على كفااة هذه اللااركات؛ و لك بساابب تحقيق اوسااتراتيجيات
التنافساااااية ،التي تعتمد تميُّز ال،دمة ،وتقليل التكاليل ،والتركيز على قطاعات الساااااوق بمنتجات معينة .ولذا تُوضااااَّا ملاااااكلة هذه
الدراسة من خالل السؤال اآلتي:

ما أثر عمليات التوجه السوقي في تحقيق اإلستراتيجيات التنافسية في شركات صناعة األدوية البشرية األردنية؟.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة من خالل عمليات البحث والتحليل اوجابة عن التساؤالت االتية:
السؤؤؤال األول :ما تصااورات المبحوثين في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية عن مسااتوأ تطبيق أبعاد التوجه
السوقي :التوجه بالعمالا ،وبالمنافسين ،والتكامل الوظيفي؟
السؤؤؤؤؤؤال الثاني :ما تصاااااورات المبحوثين في شاااااركات صاااااناعة األدوية البلااااارية األردنية عن مساااااتوأ تطبيق أبعاد
اوستراتيجيات التنافسية :نستراتيجية التميز ،والتكلفة األقل ،والتركيز؟
أهداف الدراسة:
تهد الدراساااة بلاااكل رئيس نلى معرفة أثر التوجه الساااوقي في تحقيق اوساااتراتيجيات التنافساااية في شاااركات
صناعة األدوية البلرية األردنية ،و لك عن طريق تحقيق األهدا الفرعية اآلتية:
 .1توضيا المفاهيم المتعلقة بالتوجه السوقي واوستراتيجيات التنافسية بأبعادهم الم،تلفة لتكوين نطار مفاهيمي حول
هذه المتغيرات وأبعادها.
 .2التعر نلى مستوأ توافر أبعاد التوجه السوقي بأبعاده التالية :التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين ،والتكامل
الوظيفي ،حسب تصورات المدراا العاملين في اودارتين العليا والوسطى والمست،دمة في شركات صناعة
األدوية البلرية األردنية.
 .3التعر نلى مستوأ توافر أبعاد اوستراتيجيات التنافسية بأبعادها التالية :نستراتيجية التميز ،والتكلفة األقل،
والتركيز ،حسب تصورات المدراا العاملين في اودارتين العليا والوسطى والمست،دمة في شركات صناعة
األدوية البلرية األردنية.
 .4معرفة أثر أبعاد التوجه السوقي بأبعاده :التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين ،والتكامل الوظيفي ،في تحقيق
اوستراتيجيات التنافسية مجتمعة ،في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
 .5التوصل نلى جملة من التوصيات التي يمكن تعميمها على شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،لالستفادة
منها في عمليات البحث وتطوير األعمال.
أهمية الدراسة:
تأخذ هذه الدراسااة أهميتها من أهمية التوجه السااوقي ،في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية؛ للحصااول
على اوساااتراتيجيات التنافساااية ،التي تمكنها من التفوق على اللاااركات المنافساااة في الساااوق ،والدور الذل يؤديه التوجه
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السااوقي لدأ هذه اللااركات في التعر نلى حاجات العمالا ،وتحركات المنافسااين في قطاع األعمال ،وتكمن أهمية هذه
الدراسااااااة في الحاجة المتصاااااااعدة لموضااااااوعها ،فهذا التوجه يعطي القدرة للمنظمات بمنْا الفرص السااااااوقية ،ومناورة
المنافساااااين للحدّ من تهديداتهم ،وتنلاااااأ أهميتها من الجانب النظرل؛ من تناول موضاااااوع التوجه الساااااوقي وأثرهما في
اوستراتيجيات التنافسية.
فرضيات الدراسة:
لغاا ية تحقيق األ هدا المرجوة من هذه ا لدراسااااااااة فيماا يتعلق بالبحاث عن أثر التو جه الساااااااوقي في تحقيق
او ستراتيجيات التنافسية في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،فقد قام الباحثان بو ضع مجموعة من الفر ضيات
بناا على ملكلة الدراسة وعناصرها الم،تلفة وكانت على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسية األولى (:)Ho1
للتحقق من تأثير التوجه الساااااوقي بأبعاده مجتمعة (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق
اوسااتراتيجيات التنافسااية بداللة أبعادها اآلتية :نسااتراتيجية التميز ،والتكلفة األقل ،والتركيز ،لدأ شااركات صااناعة األدوية البلاارية
األردنية ،فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى نلى ثالث فرضيات فرعية ،على النحو اآلتي:
الفرضية الفرعية األولى ( :)H011ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السوقي بأبعاده (التوجه
بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نساااتراتيجية التميز في شاااركات صاااناعة األدوية البلااارية األردنية،
حسب تصورات المبحوثين.
الفرضية الفرعية الثانية ( :)H012ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السوقي بأبعاده (التوجه
بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نساااااتراتيجية التكلفة األقل في شاااااركات صاااااناعة األدوية البلااااارية
األردنية ،حسب تصورات المبحوثين.

الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة ( :)H013ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السااااوقي
بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نساااتراتيجية التركيز في شاااركات صاااناعة
األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين.
أنموذج الدراسة:
يمثل اللاااكل رقم (1د متغيرات الدراساااة التي تلاااتمل على المتغير المساااتقل (التوجه الساااوقيد بأبعاده :التوجه
بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفي .والمتغير التابع (اوسااتراتيجيات التنافساايةد بأبعادها :نسااتراتيجية قيادة
التكلفة ،ونستراتيجية التمايز ،واستراتجية التركيز.

الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين باعتماد المصادر اآلتية بحسب متغيرات الدراسة وأبعادها:
المتغير المستقل :التوجه السوقيHussaini, et., al (2016); Pinar (2016); Mine, et., al (2015); Yung :
).(2015); Ekaterina (2015); Chee (2016); Patrik (2016
المتغير التابع :اإلسؤؤؤؤؤتراتيجيات التنافسؤؤؤؤؤيةKasim (2018); Miles &Snows (2019); Reilly &Tushman :
).(2016
التعريفات والمفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:
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▪ التوجّه بالعمالء ،ومفادُه أنْ :قيام شركات صناعة األدوية البلرية األردنية بتطوير منتجاتها باستمرار ،لتحقيق
نرضاااااا عمالئها ونشااااباع رنباتهم ،وزيادة المنافع التي يحصاااالون عليها بالمقارنة مع التكاليل التي يدفعونها.
وسو تقيسها الفقرات التي تم تطويرها في أداة الدراسة المحددة بالفقرات (5-1د
▪ التوجّه بالمنافسين ،ومفاده أنْ :التزام شركات صناعة األدوية البلرية األردنية باالستجابة لتحركات المنافسين
بساااارعة ،وتبادل المعلومات حول المنافسااااين واألسااااواق خاصااااة فيما يتعلق بتطوير المنتجات الجديدة وسااااو
تقيسها الفقرات التي تم تطويرها في أداة الدراسة المحددة بالفقرات (10-6د
▪ التكامل الوظيفي ،ومفاده أنْ :سعي شركات صناعة األدوية البلرية األردنية لتنسيق كافة جهود العاملين لتحقيق
األهدا الملتركة ،ويتطلب لك وجود نظام اتصاالت كفؤ ،وهيكل تنظيمي مرن .وسو تقيسها الفقرات التي
تم تطويرها في أداة الدراسة المحددة بالفقرات (15-11د
▪ إستراتيجية التكلفة األقل ،ومفاده أنْ :شركات صناعة األدوية البلرية األردنية تست،دم الموارد المتاحة بصورة
اقتصاااادية رشااايدة لت،فيض تكاليل اونتاج .وساااو تقيساااها الفقرات التي تم تطويرها في أداة الدراساااة المحددة
بالفقرات (20-16د.
▪ إسؤؤؤؤتراتيجية التميز ،ومفادها أنْ :شااااركات صااااناعة األدوية البلاااارية األردنية تقدم منتجات متميزة أفضاااال من
المنافسااين ،وتساات،دم التكنولوجيا الحديثة لتطوير منتجاتها باسااتمرار .وسااو تقيسااها الفقرات التي تم تطويرها
في أداة الدراسة المحددة بالفقرات (25-21د
▪ إستراتيجية التركيز :ومفادها أنْ :شركات صناعة األدوية البلرية األردنية تسعى لتطوير منتجات جديدة لجزا
معين من الساااوق للتميز فيه وبطريقة أفضااال من المنافساااين .وساااو تقيساااها الفقرات التي تم تطويرها في أداة
الدراسة المحددة بالفقرات (30-26د
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
عمليات التوجه السوقي وأبعادها:
يُعد تبنّي هذا المفهوم أحد ركائز نساااتراتيجية التطوير ،التي تُتَّبع لتحقيق الميزة التنافساااية ،ن تبدو أهمية التوجه
السااوقي من كونه هدفا تسااويقيا ،يهتم بحاجات العمالا ومتطلباتهم ،وكسااب رضاااهم عما يقدَّم لهم من خدمات ،بينما أكد
(Hardi,2015د أن الريادة التنافسية للعمالا تعطي المنظمة قدرا عاليا مقارنة بالمنافسين.
ويلير الباحثون والكتاب معظمهم ،في مجال اودارة اوستراتيجية نلى أن التوجه السوقي يوفر للمنظمات حُسن
الفهم للعمالا ،والمنافسين ،وعالقات جيدة بالبيدة ال،ارجية ،وتحقيق األداا المتميز.
ويرأ (Chee et al,2016د أن التوجه الساااوقي وسااايلة تحدد سااامات األساااواق ،وتحويلها نلى خطط عمل من
المنظمة ،ثم تنفيذها؛ لتحقيق األهدا اوستراتيجية للمنظمة.
ويرأ (Feifi,2012د أن التوجه السااااوقي بناا ثقافي وساااالوكي ،بين العاملين؛ لجعل العمالا في مركز عمليات
المنظمة ،مما يؤدل نلى اتّباع فلسفة التوجه السوقي ،الذل يحقق نجاح سياسات المنظمة ،التي تتبنى فكرة التوجه السوقي
ومرونته ،بعد نخفاق ساااياساااات التوجه التساااويقي نظرا للمنافساااة اللاااديدة ،والتغير في متطلبات العمالا ،وعدم االهتمام
بالعاملين في المنظمة ،وعدم العناية بتبني المسؤولية االجتماعية.
أبعاد عمليات التوجه السوقي:
أوالً :التوجه بالعمالء:
نظرا لالهتمام المتزايد لدأ منظمات األعمال بالتوجه نحو الزبائن ،ونشاااباع حاجاتهم ورنباتهم؛ للمحافظة عليه
لفترة أطول ،ويتمثاال لاك االهتمااام باإدارة معرفاة الزبون؛ ألن منظمااات األعمااال تعتبر الزباائن جزاا من موجوداتهاا،
فيتعين عليها العناية بهذا الموجود رعاية وتنمية؛ وتبدو الحاجة لدأ المنظمة للمعرفة التي تمكنها من الوصاااااااول هذا
الموجود ،وكيفية ا ستثماره؛ بتق صّي المعرفة الكافية عن الزبون ،والعمل على نلرها ضمن المنظمة .كما أن أحد الدوافع
المهمة لتطبيق ندارة عالقات الزبائن هو متابعة الزبون ،وصاااااوال نلى معرفة رنباتهم ومتطلباتهم؛ ألجل تحقيق أفضااااال
المنتجات وال،دمات ،ومن ثَمَّ االنتقال من تفكير الكفااة والفاعلية ،نلى تفكير النجاح المنظمي (Patrik,2016د.
ط تركيز الكُتاب والباحثين في اوسااااتراتيجية؛ بوصاااافها عنصاااارا
وقد أصاااابحت مكانة الزبون في الحاضاااار مح ّ
جوهريا ،وتعدّ مُرتكزا أساااااساااايا بالنساااابة للمنظمة؛ لتصاااانيل الزبائن المُربحين عن نيرهم ،لتوثيق عالقاتها معهم .فهي
تصنل الفوائد الملموسة ،ونير الملموسة من أنلطة ندارة عالقات الزبائن ،التي تنظم العالقة مع الزبائن بنجاح ،ويمكن
أن تتحقق من القيمة المُضافة؛ من خالل معلومات المجتمعات االفتراضية ،وبرنامج الوالا (Hussaini ,et..al,2016د.
وقد حَظي مفهوم الثقة بأهمية كبيرة في مجال التساااااويق في السااااانوات األخيرة ،ويعتبر وسااااايطا رئيسااااا لعالقة
الزبون التسااويقية ،كما تعتبر الثقة أمرا مهما ،بوصاافها أساااد نجاح العالقات بين المنظمة والزبائن ،وتتمثل أهميتها في
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العالقات التبادلية؛ ألنها تفضي نلى حوار بناا ،فالمستويات العالية من الثقة المتحققة تُسهل القبول المتبادل بين الطرفين،
ولكن بفقدان الثقة ،يصعب الحصول على المعلومات المطلوبة من الزبائن (Pinar&Hakan,2016د.
ثانياً :التوجه بالمنافسين:
ويعدُّ بعدا مهما ،من أبعاد التوجه الساااااااوقي؛ ألنّه يمكِّن المنظمات من الوعي ب،صاااااااائص العمل في الساااااااوق،
فالتوجه بالمنافسااين يوحي بالتقانة المنظمية المؤكدة على الفهم القصااير لجوانب القوة ،والضااعل ،التي تمتلكها المنظمة،
والفهم البعيااد للقاادرات الرياااديااة للمنااافساااااااين الحاااليين ،والمحتملين ،ويرأ (Patrik,2016د أن توجااه المنظمااات تجاااه
المنافسين يكون مسؤولية اودارة العليا؛ ألنه يركز على كافة الموارد التي تحقق رنبات العمالا وحاجاتهم.
في حين يؤكد (Yung,2015د أن التوجه بالمنافساااين من المنظمة يتم من معرفة األنلاااطة الحالية ،والمساااتقبلية
للمنافسين ،ومقارنتها مع األنلطة الحاضرة للمنظمة والمستقبلية؛ ألنه يبعد المنظمة عن تقليد المنافسين؛ لتعزيز اوبداع
واالبتكار لدأ المنظمات؛ بوسااااااطة معرفة جوانب الضاااااعل والريادية طويلة األجل ،للمنافساااااين الحاليين ،والمحتملين،
والذل يتم قياسه من خالل:
 .1تبادل المعلومات مع مندوبي المبيعات عن المنافسين في اللركات.
 .2االستجابة السريعة لتحركات اللركات وأنلطتها ،المنافسة التي تعمل في الميدان نفسه.
 .3متابعة أعمال اللركات المنافسة في السوق؛ لطرح منتجات جديدة ،أو تعديلها.
ثالثاً :التكامل الوظيفي:
وتبعا للمفهوم التسااويقي ،فإن التسااويق يضاام مجموعة من األنلااطة المتنوعة ،والمتكاملة فيما بينها ،التي تتطلب
اتّحاد الجهود ،والجهات التنظيمية في المنظمة؛ لتحقيق نجاح هذه العملية والوصول لقيمتها؛ مما يتطلب التكامل والتنسيق
بين دوائر المسااتويين :المسااتوأ األول :يتعلق بالتكامل بين الوظائل التسااويقية للمنظمة ،أما المسااتوأ الثاني فهو ي،تص
بالتكامل ،والتنسيق بين م،تلل وظائل المنظمة (Ekarerina,2015د.
وأن تحقيق التنسااااااايق بين اودارات ،والوظائل في المنظمات يحتاج نلى تبادل المعلومات بين الوظائل داخل
المنظمات ،والعمل على تكامل الوظائل اوستراتيجية بينها.
ويوضااااااا (Mine,et..al,2015د أن التكامل الوظيفي هو التنساااااايق واالسااااااتغالل األفضاااااال لموارد المنظمة
الملموساااة ،ونير الملموساااة؛ لتحقيق قيمة عالية للعمالا .في حين أن التكامل الوظيفي هو الكيفية التي تمكن المنظمة من
ندارة مواردها الداخلية ،وال،ارجية؛ لتحقيق القيمة العالية لعمالئها في األسواق المطلوبة.
اإلستراتيجيات التنافسية ،وأبعادها:
ننّ لكل نسااتراتيجية أساااسااية مسااارا م،تلفا اختالفا جوهريا؛ لتحقيق الميزة التنافسااية ،فاوسااتراتيجية تقوم بدمج
االختيار ال،اص بنوع الميزة التنافسية المطلوبة نستراتيجيا  Strategic targetالتي تمثل ميدان تحقيق الميزة التنافسية.
وتهد نساااتراتيجيتا قيادة التكلفة والتمايز نلى تحقيق الميزة التنافساااية في قطاع واساااع من حصاااص الصاااناعة ،في حين
تهد نساااااااتراتيجيات التركيز نلى تحقيق ميزة التكلفة (التركيز على التكلفةد ،أو التمايز (التركيز على التمايزد بالتركيز
على حصة سوقية خاصة؛ ل،دمة حاجاتها بطريقة أمثل من المنافسين اآلخرين (Ginting et al ,2019د.
وأن األفعال المطلوبة لتحقيق أل نسااتراتيجية تنافسااية أساااسااية ت،تلل من صااناعة ألخرأ ،في حين أن اختيار
اوستراتيجية األساسية وتنفيذها أمر صعب (Zhou et al 2020د.
وتقع الميزة التناف سية في كيان أل ن ستراتيجية ،وأن تحقيقها يتطلب من المؤ س سة أن تقوم باالختيار؛ فال بدّ ألل
مؤسسة حتى تحصل على الميزة التنافسية من أن ت،تار نوع الميزة التي تتطلع للحصول عليها.
أبعاد اإلستراتيجيات التنافسية:
أوالً :إستراتيجية التميز بالخدمة:
وتعد نسااتراتيجية تنافسااية ،وتقوم على حساان المنتج ،أو ال،دمة ،التي تعرضااها المؤسااسااة؛ ونلاااا ما هو فريد
ومميز ،وتكون من خالل :تصميم المنتج وجودته ،وخدمة الزبائن ،وطرق التوزيع ،وشبكة الموزعين ،ونير لك.
وأن المؤسسة التي ت ستطيع تبني نستراتيجية التميز؛ لتحقيق حاجات زبائنها بطريقة ،سهلة التطبيق ،مما يمكنها
من فرض ساااااااعر باهض لمنتجاتها ،يدفعه المساااااااتهلكون؛ ألنهم يعتبرونه مقابل جودة المنتج ،وتميزه؛ مما يحقق انتماا
الزبائن للعالمة التجارية ،وعدم االلتفات نلى السعر المرتفع (Reilly&Tushman,2016د.
مزايا ومخاطر إستراتيجية التميز:
ننّ هذه اوستراتيجية تحقق مزايا أكبر ،و لك على النحو اآلتي (Retno&Kasim,2018د:
 عندما يدرك الزبائن مقدار االختال في المنتج ،ومقدار تميزه عن منتجات المنافسين. ن ا تعددت است،دامات المنتج ،وتوافقت مع حاجات المستهلك. ن ا وُجد عدد كبير من المنافسين يتبع نستراتيجية التمييز.267

ومن م،اطر نساااتراتيجية التميز عدم اعتبار المساااتهلكين أن السااالعة فريدة بدرجة تساااتأهل ارتفاع الساااعر ،فعند
حدوث لك تساااتطيع نساااتراتيجية القيادة التغلب على نساااتراتيجية التمييز .وأحد الم،اطر أيضاااا أن المنافساااين قد يجدون
سااابال لتطبيق السااامات المميزة بسااارعة؛ لذا يجب على المنلاااآت نيجاد طرقا يصاااعب تقليدها في وقت موجز ،أو بتكلفة
من،فضة من المنافسين (Miles,2019د.
ثانياً :إستراتيجية التكلفة األقل:
تعني تحقيق الريادة اوجمالية في التكلفة في صاااناعة ما ،وتحاول المؤساااساااة بوسااااطتها الوصاااول نلى ت،فيض
تكاليل اونتاج ،والتوزيع ،ن يسما لها بت،فيض أسعارها دون نيرها من المنافسين ،ممّا يحقق حصة سوقية أكبر ،وثمة
دواف ـ ـع تلجع المؤسسات على تحقيق التكلفة األقل ،وهي :توافر اقتصاديات الحجم ،واآلثار المترتبة على منحنى التعلم،
أو ال،برة ،ووجود فرص ملجعة على ت،فيض التكلفة ،وتحسين الكفااة.
مزايا ومخاطر إستراتيجية قيادة التكلفة:
وتحقق نستراتيجية قيادة التكلفة عدة مزايا من بينها (Javalgi,2015د:
 ما يتعلق بالمنافسين ،فالمؤسسة المنتجة ،بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل في المنافسة على أساد السعر. ما يتعلق بالملااترين ،فالمؤسااسااة المنتجة بتكلفة أقل ،لديها القوة ضااد العمالا األقوياا ،ن ال يسااتطيعون المساااومة علىت،فيض األسعار.
 ما ي،تصُّ بالموردين ،فالمؤسااس اة المنتجة بتكلفة أقل ،تكون أحيانا في مأمن من الموردين األقوياا ،خاصااة ن ا ساامحتلها اعتبارات الكفااة بتحديد الساااااعر ،ومكنتها من تحقيق ربا معين لمواجهة ضاااااغوث ارتفاع أساااااعار المدخالت المهمة
والصعبة (Spoerri,2019د.
 ما ي،تصُّ بدخول المنافسااااين المحتملين نلى السااااوق ،فالمؤسااااسااااة المنتجة بتكلفة أقل ،تمتلك موقعا تنافساااايا ،يتيا لهات،فيض السعر ،ومواجهة المنافسين الجدد.
 ما يتعلق بالسلع البديلة ،فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل من منافسيها ،تستطيع ت،فيضات السعر كوقاية ضد السلع البديلة،التي قد تتميز بأسعار جذابة(Kontu et al 2019د.
لذا تبدو ميزة التكلفة األقل التي توفر نمكانية الحماية للمؤسااسااة ضااد كل أنواع قوأ التنافس ال،مس ،نال أنها ال
ت،لو من العقبات التي تعيق أداا المؤسسات ومنها (Butuner,2019د:
 بطا نمو المؤسسة :فتطبيق هذه اوستراتيجية يحقق معدالت نمو مرتفعة ،نال في المدأ البعيد. ملاااكل التقليد :نحو تقليد المنافسااين للمنتج الحالي ،من خالل تحسااين منتجاتهم دون زيادة التكاليل ،ومن ثمَّ بيع المنتجبأسعار تنافسية.
 صااعوبة التكيل مع الوضااعيات الجديدة :فاتباع هذه اوسااتراتيجية ،وكمية اونتاج يقتضااي جهدا في حجم االسااتثمارات،والساااااااالسااااااال اونتاجية طلبا المتصااااااااص التكاليل؛ مما يؤدل نلى وجود عقبات في التكيل مع الوضاااااااعيات الجديدة
Kharaishvili et al ,2019
 ا ّتباع نفس اوسااتراتيجية من طر المنافسااين :وتؤدل بالمؤسااسااة نلى الدخول في معترك األسااعار مع المنافسااين ،وقدتفقد المؤسسة المنافسة ،فيتراجع أداؤها.
 نهمال دور السااعر ،والتكلفة في المنافسااة :وقد تؤثر ساالبا هذه اوسااتراتيجية على عمل المؤسااسااات ،خاصااة في ظهورعوامل أخرأ ،ال تهتم باألسعار ،وبالتكلفة ،مثل :الجودة ،والتكنولوجيا.
ثالثاً :إستراتيجية التركيز:
وتعني التركيز على مجموعة خاصاااااااة من الملاااااااترين ،أو قطاع من خط منتجات ،أو ساااااااوق جغرافية معينة.
وت سعى المؤ س سة هنا نلى اوفادة من ميزة تناف سية في ال سوق المطلوب؛ بوجود منتجات ات أ سعار أقل من المناف سين؛
بسااااااابب التركيز على ان،فاض التكلفة ،أو تقديم منتجات متميزة في الجودة ،أو المواصااااااافات ،أو خدمة العمالا...،نل .
وهناك بديالن لتطبيق هذه اوستراتيجية (Velilla et al ,2019د:
 التركيز مع خفض التكل فة :أل االعت ماد على خفض تكل فة المنتج في لك؛ بوسااااااااا طة التركيز على ق طاع معين منالسوق.
 التركيز مع التمايز :ويعتمد على تميز المنتج؛ باساااااتهدا قطاع محدود من الساااااوق ،أو مجموعة من الملاااااترين دوننيرهم (Krapskyi et al ,2019د.
مزايا ومخاطر إستراتيجية التركيز:
تتمثل المزايا التنافسية للمؤسسة المعتمدة وستراتيجية التركيز فيما يليEjrami,2016( :د:
 حظوة المؤساااساااة بالحماية من منافسااايها؛ لقدرتها على تقديم منتجات لفدة معينة ،في الوقت الذل ال يساااتطيع منافساااوهاتقديم مثلها؛ مما يمكّن المؤسسة من التقليل من التغيرات البيدية التنافسية ،ويمنا المؤسسة قدرا من التأثير على عمالئها.
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 خدمة فدة صااغيرة في السااوق ،وجعْل المؤسااسااة قادرة على البقاا وقريبة من عمالئها ،واالسااتجابة المتميزة لمتطلباتهمالم،تلفة.
ومن أهم الم،اطر التي تواجه نستراتيجية التركيز ،القدرة على تقليدها ،في الحاالت التالية:
 نمكانية قيام عدد كبير من المنافسين بمحاكاة اوستراتيجية. تحول تفضيالت المستهلكين نحو خصائص المنتج ،التي يطلبها السوق.الدراسات السابقة:
تمت مراجعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية ات الصلة بمتغيرات الدراسة وأبعادها ،وفيما يلي بعض هذه
الدراسات:
دراسة درمان ،صادق ( ،)2018بعنوان "قياس أبعاد التوجه السوقي ،دراسة تطبيقية معمل األلبسة – الموصل".
هدفت الدراسااااة نلى تحليل مفهوم التوجه السااااوقي وتحليل أهم المتغيرات التي يمكن أن تعكس آثاراها على أداا
المنظمات .واعتمدت الدراسااااة المنهج الوصاااافي التحليلي لتحقيق هد الدراسااااة واوجابة عن تساااااؤالتها ،تكون مجتمع
الدراساااة من اللاااركات التابعة لمصااانع األلبساااة في الموصااال .تم أخذ عينة علاااوائية بسااايطة مكونة من (260د مفردة،
اعتمدت االساااتبانة أداة لجمع البيانات من المديرين العاملين في هذه المصاااانع .تم اسااات،دام أسااالوب اوحصااااا الوصااافي
االستداللي لإلجابة عن أسدلة الدراسة واختبار فرضياتها .توصلت الدراسة نلى عدد من النتائج ،أهمها أن درجة تطبيق
مفهوم التوجه الساااوقي في المصاااانع محل الدراساااة جاا بدرجة مرتفعة ،وأوصااات الدراساااة بضااارورة االهتمام بالعمالا
وتلبية احتياجاتهم ،أيضا تطوير المنتجات وتعديلها لتحقيق األفضلية عن المنافسين.
دراسة الساير( )2017بعنوان" :العالقة بين التوجه الريادي والتوجه السوقي وأثرهما في الميزة التنافسية".
هدفت الدراسااة نلى تحديد أثر التوجه الريادل والسااوقي في تحقيق الميزة التنافسااية في المؤسااسااة االقتصااادية –
الجزائر .واعتمدت الدراساااااة المنهج الوصااااافي التحليلي لتحقيق هد الدراساااااة واوجابة عن تسااااااؤالتها ،تكون مجتمع
الدراسة من العاملين في المؤسسة االقتصادية .تم أخذ عينة علوائية بسيطة مكونة من (80د مفردة ،اعتمدت االستبانة
أداة لجمع البيانات من المديرين العاملين في المؤسااسااة .تم اساات،دام أساالوب اوحصاااا الوصاافي االسااتداللي لإلجابة عن
أسدلة الدراسة واختبار فرضياتها .وتوصلت الدراسة نلى عدد من النتائج ،أهمها :وجود عالقة ارتباث معنوية بين التوجه
الريادل والتوجه الساااوقي ،أيضاااا وجود أثر ل داللة نحصاااائية للتوجه الساااوقي والتوجه الريادل في الميزة التنافساااية.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني منهج التوجه السوقي لدوره المهم والحاسم في بناا الميزة التنافسية للمؤسسة المبحوثة
وتعزيزها.
دراسؤؤؤة صؤؤؤبحي ( )2018بعنوان "واقع تطبيق إدارة الجودة الشؤؤؤاملة وعالقتها بتحقيق اإلسؤؤؤتراتيجيات التنافسؤؤؤية –
دراسة تطبيقية على جامعة فلسطين".
هدفت الدراسة للتعر نلى واقع ندارة الجودة اللاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وعالقة لك بمدأ
تحقيق اوسااااتراتيجيات التنافسااااية ،واساااات،دم الباحثان المنهج الوصاااافي التحليلي لتحقيق أنراض الدراسااااة واوجابة عن
تساااااؤالتها ،اساااات،دمت االسااااتبانة أداة رئيسااااة على مسااااتوأ كافة العاملين واألكاديميين بالجامعة والبالغ عددهم (230د
موظفا وتم اختيار عينة علااوائية يواقع (144د عامال في أساااليب اوحصاااا الوصاافي االسااتداللي توصاالت الدراسااة نلى
عدد من النتائج ،أهمها :أن هناك مساااتوأ جيد لتطبيق ندارة الجودة اللااااملة بلاااكل عام في الجامعة ،نضاااافة نلى وجود
مستوأ جيد لتطبيق اوستراتيجيات التنافسية ،وأوصت الدراسة نلى ضرورة تبني اوستراتيجيات التنافسية في الجامعة
(قيادة التكلفة ،التمايز ،التركيزد لدورها المهم في نجاح الجامعات وتقدمها.
دراسؤؤة قاسؤؤم ( )2018بعنوان "دور نظام المعلومات التسؤؤويقية في إعداد اإلسؤؤتراتيجيات التنافسؤؤية :دراسؤؤة تطبيقية
في المصارف العامة السورية".
هدفت الدراسااااة نلى معرفة تأثير نظام المعلومات التسااااويقية في نعداد اوسااااتراتيجيات التنافسااااية في المصااااار العامة
السااورية .واعتمدت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي لتحقيق هد الدراسااة واوجابة عن تساااؤالتها ،تكون مجتمع الدراسااة من
المدراا العاملين في المصاااار العامة الساااورية وتم المساااا اللاااامل لكافة مجتمع الدراساااة والبالغ عددهم (118د مديرا بم،تلل
المساااتويات اودارية .اعتمدت االساااتبانة أداة لجمع البيانات من المديرين العاملين في فروع البنك .تم اسااات،دام أسااالوب اوحصااااا
الوصفي االستداللي لإلجابة عن أسدلة الدراسة واختبار فرضياتها .وتوصلت الدراسة نلى وجود تأثير نيجابي ل داللة نحصائية
لنظام المعلومات التسااويقية في اوسااتراتيجيات التنافسااية ،وأن هناك أهمية كبيرة لتطبيق نظام المعلومات التسااويقية بلااكل مناسااب
وفعال وعداد اوسااااتراتيجيات التنافسااااية المناساااابة وتطبيقها .وأوصاااات الدراسااااة بضاااارورة االهتمام بنظام المعلومات التسااااويقية
وعناصره ومكوناته ،نضافة نلى تبني اوستراتيجيات التنافسية المناسبة في البنك.

دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  )2018( Basherبؤؤعؤؤنؤؤوان"The Moderating Role of Entrepreneurial Culture in the :
"Relationship Between Total Market Orientation and Strategic Flexibility
"الدور المعدل للثقافة الريادية في العالقة بين التوجه بالسوق الكلي والمرونة اإلستراتيجية ".
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هدفت الدراساااااة نلى اختبار العالقة بين التوجه بالساااااوق الكلي والمرونة اوساااااتراتيجية ،والتعر نلى مدأ تأثير الثقافة
الريادية في العالقة بين التوجه بالسااوق والمرونة اوسااتراتيجية .واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي  ،ولتحقيق أهدا
الدراسة تم تصميم استبانة أداة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة في عينة المؤسسات ال،دمية بوالية ال،رطوم والتي
تم اختيارها بطريقة العينة العلاااوائية ،فوزعت (236د اساااتبانة على المديرين العاملين بم،تلل المساااتويات اودارية .وبعد نجراا
التحليالت اوحصااااائية الالزمة تم التوصاااال نلى عدد من النتائج أهمها :يوجد عالقة ارتباث قوية و ات داللة نحصااااائية بين التوجه
السوقي والمرونة اوستراتيجية في اللركات محل الدراسة .وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتوجه السوقي وكذلك تبني ثقافة
ريادية في المؤسسات ال،دمية محل الدراسة.

دراسؤؤؤؤؤؤؤة  )2015( :Ding & Geبعنوان"Market Orientations, Competitive Strategy and Firm :
Performance.: An Empirical Study of Chinese Firms".
هدفت الدراسااة نلى فحص التأثيرات الوسااطية وسااتراتيجيات اللااركات التنافسااية في العالقة بين التوجه السااوقي واألداا.
واعتمدت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي لتحقيق هد الدراسااة واوجابة عن تساااؤالتها ،وتكون مجتمع الدراسااة من اللااركات
الصااناعية في الصااين .تم أخذ عينة علااوائية بساايطة مكونة من (371د شااركة صااناعية ،اعتمدت االسااتبانة أداة لجمع البيانات من
المديرين العاملين في هذه اللاااركات .وتم اسااات،دام أسااالوب اوحصااااا الوصااافي االساااتداللي لإلجابة عن أسااادلة الدراساااة واختبار
فرضياتها .وتوصلت الدراسة نلى عدد من النتائج ،أهمها وجود عالقة ارتباث قوية بين التوجه السوقي واوستراتيجيات التنافسية،
وأوصت الدراسة بضرورة تبين منهج التوجه السوقي لتعزيز اوستراتيجيات التنافسية في اللركات محل الدراسة.
المنهجية والتصميم:
 1.3منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسااة الحالية المنهج الوصاافي التحليلي لتحقيق أهدا الدراسااة واوجابة عن تساااؤالتها ،ومن ثم فإن تصااميم
الدراسااة الحالية يعتمد على المنهج الوصاافي في البحوث اونسااانية ،و لك بغرض وصاال ال،صااائص والمتغيرات المتعلقة بملااكلة
الدراسة ،التي تتمثل في التوجه السوقي متغيرا مستقال ،واوستراتيجيات التنافسية متغيرا تابعا ،وتست،دم الدراسة المنهج التحليلي
بغرض تحليل أثر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق اوستراتيجيات التنافسية ،وتتناول الدراسة البيانات المطلوبة ومصادرها ،وأداة
جمع البيانات ،وتقسيم صالحية النمو ج ،وأساليب تحليل البيانات واختبار الفرضيات.
 2.3مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجال الدراساااااة من قطاع الصاااااناعات الدوائية البلااااارية األردنية والبالغ عددها (6د شاااااركات .وقد تكون مجتمع
الدراسة من شركات صناعة األدوية البلرية األردنية .أما عينة الدراسة فقد شملت على شركات تصنيع األدوية األردنية البلرية
المدرجة في ساااجالت االتحاد األردني لمنتجي األدوية للعام  2017والبالغ عددها (6د شاااركات والمدرجة في ساااوق عمان المالي.
والجدول (1د يبين أسماا تلك اللركات.
جدول رقم ( :)1أسماء شركات األدوية األردنية مجال الدراسة
اسم الشركة
 .1شركة أدوية الحكمة.
 .2شركة دار الدواا للتنمية واالستثمار.
 .3اللركة الدولية للصناعات الدوائية.

اسم الشركة
 .4اللركة األردنية ونتاج األدوية.
 .5اللركة المتحدة لصناعة األدوية.
 .6اللركة العربية لصناعة األدوية.

المصدر :االتحاد األردني لمنتجي األدوية األردنية (2017د.

 3.3وحدة التحليل
شملت وحدة التحليل للدراسة الحالية على العاملين في اودارتين العليا والوسطى (المديرين ونوابهم ومساعديهم ،ومديرل
الدوائر ،ورؤسااااا األقساااامد العاملين في شاااركات صاااناعة األدوية البلااارية األردنية المدرجة في بورصاااة عمان وبطريقة المساااا
اللامل والبالغ عددهم (320د ،وبطريقة المسا اللامل لتحرل الدقة في النتائج التي سيتم التوصل اليها في الدراسة الحالية.
والجدول (2د يبين أسااماا اللااركات محل الدراسااة ونجمالي عدد االسااتبانات الموزعة على كل شااركة ،وعدد االسااتبانات
المستردة ،وعدد االستبانات الصالحة من كل شركة.
وقد تم توزيع (320د استبانة على أفراد عينة الدراسة ،استرد منها ما مجمله (270د ،وبعد فحص االستبانات المُستردة
تبين أن هناك (30د استبانة نير صالحة للتحليل ،و لك لعدم استكمال كافة المعلومات الواردة فيها ،وبذلك يصبا عدد االستبانات
الصااالحة للتحليل ما مجمله (240د اسااتبانة بنساابة بلغت (%75د من نجمالي عدد االسااتبانات الموزعة .والجدول رقم (2د يوضااا
لك.
جدول رقم ( :)2أسماء شركات صناعة األدوية البشرية األردنية محل الدراسة وإجمالي عدد االستبانات الموزعة على كل
شركة ،وعدد االستبانات المستردة ،وعدد االستبانات الصالحة من كل شركة
التسلسل

اسم الشركة

1
2
3
4

شركة أدوية الحكمة
شركة دار الدواا للتنمية واالستثمار
اللركة الدولية للصناعات الدوائية
اللركة األردنية ونتاج األدوية

عدد االستبانات
الموزعة
40
60
65
60

270

عدد االستبانات
المستردة
35
49
52
51

عدد االستبانات
الصالحة للتحليل
32
46
49
44

5
6
المجموع

45
50
320

اللركة المتحدة لصناعة األدوية
اللركة العربية لصناعة األدوية
6

39
44
270

34
35
240

المصدر :من نعداد الباحثان .استنادا نلى تقارير االتحاد األردني لمنتجي األدوية األردنية (2017د.

 4.3أساليب جمع البيانات
تعتمد الدراسة الحالية على نوعين من البيانات الالزمة ،وهي الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم الدراسة الحالية
من تقارير ونلاارات صااادرة عن االتحاد األردني لمنتجي األدوية األردنية ،وكذلك المراجع العربية واألجنبية والمجالت
والدوريات ات العالقة بموضوع الدراسة.
نضاااافة نلى البيانات األولية ،فتم االعتماد على البيانات التي تم اسااات،راجها من االساااتبانات الموزعة على عينة
الدراسة والموجهة نلى المسؤولين في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،وتضمنت االستبانة النهائية (ملحق 1د
أسدلة تحقق أهدا الدراسة الحالية.
 5.3أداة الدراسة:
اعتمد هذا البحث بصااافة رئيساااة على تصاااميم االساااتبانة كأداة للدراساااة ،وتم ت،صااايص الصااافحة األولى لتقديم
الدراسة وأهدافها ،وطلب التعاون في استيفاا المعلومات المطلوبة ،أما األقسام األخرأ فكانت على النحو اآلتي:
القسؤؤؤؤم األول :تضاااامن القساااام األول األساااادلة المتعلقة بالعوامل اللاااا،صااااية والوظيفية لعينة الدراسااااة ،وشااااملت (النوع
االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،وسنوات ال،برة ،والمسمى الوظيفيد.
القسؤؤؤؤؤم الثاني :تضااااامن القسااااام الثاني بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحثان لغايات هذه الدراساااااة لقياد
تصااورات المسااؤولين في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية محل الدراسااة نحو مسااتوأ تطبيق التوجه السااوقي
بأبعادها (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين ،والتكامل الوظيفيد ،وخصصت الفقرات من (15-1د لقياد هذا المتغير.
القسؤؤؤؤم الثالث :تضاااامن القساااام الثالث بيانات عن المتغيرات واألبعاد التي اعتمدها الباحثان لغايات هذه الدراسااااة لقياد
تصورات المسؤولين في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية محل الدراسة نحو مستوأ تطبيق أبعاد اوستراتيجيات
التنافسية (نستراتيجية التميز بال،دمة ،ونستراتيجية التكلفة األقل ،ونستراتيجية التركيزد ،وخ ص صت الفقرات من (-16
30د لقياد هذا المتغير وأبعاده.
وتجدر اوشاااااارة هنا نلى أنه تم جمع االساااااتبيان ،وبعد تجميعها تم ندخالها على حزمة األسااااااليب اوحصاااااائية
المت،صاااصاااة للبحوث االجتماعية ) ،(SPSS.V25وتمثلت ال،طوة األولى في تحليل بيانات هذه الدراساااة بتقييم ثبات أداة
الدراسة التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية.
 6.3صدق أداة الدراسة:
لقد تم قياد صاادق المحتوأ لالسااتبانة من خالل عرضااها على مجموعة من المحكمين والم،تصااين في المجال
اودارل وأسااااتذة الجامعات األردنية وعددهم (12د محكما للتأكد من صااادق االساااتبانة ،وقد تم مراعات آرائهم ،واألخذ
بملحوظاتهم وتم نعادة صاااااايانة بعض الفقرات ونجراا التعديالت المطلوبة ،بلااااااكل دقيق يحقق التوازن في مضااااااامين
االستبانة وفقراتها.
 7.3ثبات أداة الدراسة:
تم اساااات،دام كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaباعتباره أكثر أساااااليب تحليل االعتمادية داللة في تقييم درجة
التناساااق الداخلي بين محتويات أو بنود المقياد المسااات،دم ،وأن الحدود المقبولة بمعامل االرتباث ألفا )(Alpha > 0.70
وفقا لمسااااتويات تحليل االعتمادية في العلوم االجتماعية ) ،(Hair, et..al, 2019وتم تطبيق هذا األساااالوب على مقياد
التوجه السااااوقي ،ومقياد اوسااااتراتيجيات التنافسااااية ،ولقد أظهرت نتائج التحليل أن قيم معامل ألفا لمقياد أبعاد التوجه
الساااااوقي تراوحت بين (0.895-0.790د ،ولمقياد اوساااااتراتيجيات التنافساااااية تراوحت قيم معامل الفا بين (-0.702
0.805د ،وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية والجدول رقم (4د يوضا درجة االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس
المست،دمة في الدراسة حسب اآلتي:
جدول رقم ( :)3تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في الدراسة
الفقرات
5 -1
10-6
15-11
20-16
25-21
30-26

البُعد
التوجه بالعمالا
التوجه بالمنافسين
التكامل الوظيفي
نستراتيجية التميز
نستراتيجية التكلفة األقل
نستراتيجية التركيز

عدد الفقرات
5
5
5
5
5
5
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قيمة معامل الثبات )(Alpha
0.895
0.814
0.790
0.805
0.799
0.702

وبناا على نتائج التحليل السااابق ،فإن المقاييس المساات،دمة في الدراسااة تتمتع بدرجة عالية من االتساااق الداخلي
بين محتوياتها ،وبقدرتها على تحقيق أهدا الدراسة ،واالعتماد عليها في المراحل الالحقة من التحليل.
تحليل نتائج الدراسة
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
سعت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة حسب اآلتي:
السؤؤؤال األول :ما تصااورات المبحوثين في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية عن مسااتوأ تطبيق أبعاد التوجه
السوقي :التوجه بالعمالا ،وبالمنافسين ،والتكامل الوظيفي؟
لوصاااال مسااااتوأ تطبيق أبعاد التوجه السااااوقي في شااااركات صااااناعة األدوية البلاااارية األردنية ،تم اساااات،دام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية البعد ،ويوضا لك الجدول رقم (4د.
جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق أبعاد التوجه السوقي في شركات صناعة األدوية
البشرية األردنية
الفقرات

المجال

5-1
10 - 6
15 -11

التوجه بالعمالا
التوجه بالمنافسين
التكامل الوظيفي
المتوسط الحسابي الكلي

المتوسط
الحسابي
3.78
3.83
3.91
3.84

االنحراف
المعياري
1.18
1.03
0.95
0.93

الرتبة
3
2
1

المستوى بالنسبة
للمتوسط الحسابي
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يظهر من الجدول رقم (4د أنّ المتوساااااااط الكلي لبُعد التوجه الساااااااوقي جاات بدرجة مرتفعة ،فبلغ المتوساااااااط
الحسااابي الكلي (3.84د وبانحرا معيارل (0.93د ،فتراوحت المتوسااطات الحسااابية بين (3.91-3.78د على مقياد
ليكرت ال،ماساااااي ،الذل يلاااااير نلى أن مساااااتوأ تطبيق أبعاد التوجه الساااااوقي ،ن جاا في المرتبة األولى بُعد "التكامل
الوظيفي " بمتوسااااط حسااااابي بلغ (3.91د وبانحرا معيارل بلغ (0.95د ،فيما حصاااال بعد "التوجه بالمنافسااااين" على
المرتبة الثانية بمتوساااااط حساااااابي (3.83د وبانحرا معيارل بلغ (1.03د ،وحصااااال بُعد التوجه بالعمالا على المرتبة
األخيرة بين فقرات هذا البُعد بمتوساااااط حساااااابي (3.78د وبانحرا معيارل (1.18د ،وبلاااااكل عام يتبين أن مساااااتوأ
تطبيق أبعاد التوجه السوقي في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية بحسب تصورات المبحوثين كان مرتفعا.
السؤؤؤؤؤؤال الثاني :ما تصاااااورات المبحوثين في شاااااركات صاااااناعة األدوية البلااااارية األردنية عن مساااااتوأ تطبيق أبعاد
اوستراتيجيات التنافسية :نستراتيجية التميز ،والتكلفة األقل ،والتركيز؟
لوصل مستوأ تطبيق أبعاد اوستراتيجيات التنافسية في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،تم است،دام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية البعد ،ويوضا لك لجدول رقم (5د.
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق أبعاد اإلستراتيجيات التنافسية في شركات صناعة
األدوية البشرية األردنية
الفقرات
20-16
25-21
30 -26

المجال
نستراتيجية التميز
نستراتيجية التكلفة األقل
نستراتيجية التركيز
المتوسط الحسابي الكلي

المتوسط
الحسابي
4.01
3.74
3.86
3.87

االنحراف
المعياري
0.92
0.91
1.05
0.81

الرتبة
1
3
2

المستوى بالنسبة
للمتوسط الحسابي
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يظهر من الجدول رقم (5د أنّ المتوسااااااط الكلي لمُتغيّر اوسااااااتراتيجيات التنافسااااااية جاات بدرجة مرتفعة ،فبلغ
المتوسط الحسابي الكلي (3.87د وبانحرا معيارل (0.81د ،فتراوحت المتوسطات الحسابية بين (4.01-3.74د على
مقياد ليكرت ال،ماساااي ،الذل يلاااير نلى مساااتوأ التطبيق المرتفع ألبعاد اوساااتراتيجيات التنافساااية ،ن جاا في المرتبة
األولى بُعد " نسااااتراتيجية التميز " بمتوسااااط حسااااابي بلغ (4.01د وبانحرا معيارل بلغ (0.92د ،فيما حصاااال بُعد "
نسااتراتيجية التكلفة األقل " على المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسااط حسااابي (3.74د وبانحرا معيارل (0.91د ،وبلااكل
عام يتبين أن مسااتوأ تطبيق اوسااتراتيجيات التنافسااية في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية بحسااب تصااورات
المبحوثين كان مرتفعا.
تحليل مدى مالءمة البيانات الختبار فرضيات الدراسة:
قبل البدا في اختبار فرضيات الدراسة يتوجب نجراا بعض االختبارات ،و لك من أجل ضمان مالامة البيانات
الفتراضاااااااات تحليل االنحدار ،ن تم التأكد من عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المساااااااتقلة Multicollinearity
باساات،دام معامل تضاا،م التباين ) ،Factor Variance Inflation(VIFواختبار التباين المسااموح به  Toleranceلكافة
أبعاد المتغيرات المسااااتقلة ،مع مراعات عدم تجاوز معامل تضاااا،م التباين المسااااموح به (VIFد للقيمة (10د ،وأن تكون
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قيمة التباين المسااموح به  Toleranceأكبر من (0.05د .وأشااارت النتائج نلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،فكانت
معامالت االلتواا  Skewnessقليلة جدا لم تتجاوز في حدها األعلى (0.582د.
جدول رقم ( :)6اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
األبعاد
التوجه بالعمالا
التوجه بالمنافسين
التكامل الوظيفي

معامل تضخم التباين
()VIF
1.14
1.825
2.99

التباين المسموح به
Tolerance
0.598
0.687
0.674

معامل االلتواء
Skewness
0.388
0.415
0.582

اختبار فرضيات الدراسة:
واسااااتنادا نلى ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المسااااتقل ،وأن بيانات متغيرات
الدراسة ت،ضع للتوزيع الطبيعي ،فقد أصبا باومكان اختبار فرضيات الدراسة لتحقيق أهدا الدراسة.
الفرضية الرئيسة األولى ( :)Ho1ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السوقي بأبعاده
(التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق اوسااااتراتيجيات التنافسااااية بأبعادها (نسااااتراتيجية
التميز ،والتكلفة األقل ،والتركيزد مجتمعة في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين.
جدول ( :)7نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتحليل تأثير التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق اإلستراتيجيات التنافسية في
شركات صناعة األدوية البشرية األردنية

يوضااا الجدول رقم (7د أثر التوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفيد
في تحقيق اوسااتراتيجيات التنافسااية في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية .ن أظهرت نتائج التحليل اوحصااائي
وجود تأثير ل داللة نحصااائية ألبعاد التوجه السااوقي في تحقيق اوسااتراتيجيات التنافسااية في شااركات صااناعة األدوية
الب لرية األردنية ،ن بلغ معامل االرتباث (R=0.797د مما يُ لير نلى وجود عالقة نيجابية قوية بين أبعاد التوجه ال سوقي
وتحقيق اوسااااتراتيجيات التنافسااااية ،أما معامل التحديد فقد بلغ (R2=0.635د وهي تُلااااير نلى أن  %63.5من التغيرات
الحاصلة في اوستراتيجيات التنافسية كانت بسبب التغير في أبعاد التوجه السوقي .وبلغت قيمة درجة التأثير 0.134( Bد
للتوجه بالعمالا ،و(0.362د للتوجه بالمنافساااااااين ،و(0.206د للتكامل لوظيفي .وهذا يُعني أن الزيادة بوحدة واحدة في
التوجه ال سوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمناف سين ،والتكامل الوظيفيد لدأ شركات صناعة األدوية الب لرية
األردنية يؤدل نلى زيادة في تحقيق اوساااتراتيجيات التنافساااية بقيمة (%13.4د ناتجة عن التوجه بالعمالا ،و(%36.2د
ناتجة عن التوجه بالمنافسين ،و(%20.6د ناتجة من التكامل الوظيفي .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي
بلغت (136.992د وهي دالة عند م ستوأ (α≤0.05د .وهذا يؤكد عدم صحة الفر ضية الرئي سة (Ho1د ،وعليه تُرفض
الفرضااية العدمية (الصاافريةد ،وتُقبل الفرضااية البديلة التي تنص على :يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ معنول
(α≤0.05د للتوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق اوسااتراتيجيات
التنافساية بأبعادها (نساتراتيجية التميز ،والتكلفة األقل ،والتركيزد مجتمعة في شاركات صاناعة األدوية البلارية األردنية،
حسب تصورات المبحوثين.
وعنااد نجراا تحلياال االنحاادار المتعاادد التاادريجي Step wise Multiple) Regressionد لتحاادياد أهميااة كال
متغير مستقل على حدة في المساهمة في النمو ج الرياضي ،الذل يمثل التوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه
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بالمنافساااااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق اوساااااااتراتيجيات التنافساااااااية بأبعادها (نساااااااتراتيجية التميز ،والتكلفة األقل،
والتركيزد مجتمعة .والجدول رقم (8د يوضا نتائج لك.
الجدول ( :)8نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step Wise Multiple Regressionللتنبؤ بأثر أبعاد التوجه السوقي
في تحقيق اإلستراتيجيات التنافسية

تُلااير البيانات الواردة في الجدول رقم (8د نلى أن بُعد (التوجه بالمنافساايند فساَّر ما مقداره (%53د من التباين
في المتغير التابع ،تاله بعد (لتكامل الوظيفيد وقد فساار مع المتغير السااابق ما مقداره (%61.1د ،من التباين في المتغير
التابع ،أما متغير (التوجه بالعمالاد فقد فساار مع المتغيرات السااابقة ما مقداره (%63.1د من التباين في اوسااتراتيجيات
التنافسية بوصفه متغيرا تابعا في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
للتحقق من تأثير التوجه السااوقي بأبعاده مجتمعة (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفيد في
تحقيق اوساااتراتيجيات التنافساااية بداللة كل بُعد من أبعادها ،فقد تم تجزئة الفرضاااية الرئيساااة األولى نلى ثالث فرضااايات
فرعية ،وكانت نتائج اختبارها كما هي موضحة في الجداول أدناه:
الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى ( :)Ho11ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السااااوقي
بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نسااااتراتيجية التميز في شااااركات صااااناعة
األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين .وكانت نتائج اختبار هذه الفرضية موضحة في الجدول رقم (9د.
جدول ( :)9نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتحليل تأثير التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق إستراتيجية التميز في شركات
صناعة األدوية البشرية األردنية

يوضااا الجدول رقم (9د أثر التوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفيد
في تحقيق نسااتراتيجية التميز في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية .ن أظهرت نتائج التحليل اوحصااائي وجود
تأثير ل داللة نحصااااائية ألبعاد التوجه السااااوقي في تحقيق نسااااتراتيجية التميز في شااااركات صااااناعة األدوية البلاااارية
األردنية ،ن بلغ معامل االرتباث (R=0.652د مما يُلاااااااير نلى وجود عالقة نيجابية قوية بين أبعاد التوجه الساااااااوقي
ونسااااتراتيجية التميز كأحد أبعاد اوسااااتراتيجيات التنافسااااية ،أما معامل التحديد فقد بلغ (R2=0.426د وهي تُلااااير نلى أن
 %42.6من التغيرات الحاصلة في نستراتيجية التميز كانت بسبب التغير في أبعاد التوجه السوقي .كما بلغت قيمة درجة
التأثير 0.147( Bد للتوجه بالعمالا ،و(0.388د للتوجه بالمنافسين ،و(0.277د للتكامل لوظيفي .وهذا يُعني أن الزيادة
بوحدة واحدة في التوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين ،والتكامل الوظيفيد لدأ شركات صناعة
األدوية البلااااااارية األردنية يؤدل نلى زيادة في تحقيق نساااااااتراتيجية التميز بقيمة (%14.7د ناتجة عن التوجه بالعمالا،
و(%38.8د ناتجة عن التوجه بالمنافساااااااين ،و(%27.7د ناتجة من التكامل الوظيفي .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة F
المحساااوبة التي بلغت (58.283د وهي دالة عند مساااتوأ (α≤0.05د .وهذا يؤكد عدم صاااحة الفرضاااية الفرعية األولى
(Ho11د ،وعليه تُرفض الفرضاااااااية العدمية (الصااااااافريةد ،وتُقبل الفرضاااااااية البديلة التي تنص على :يوجد أثر و داللة
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نحصاااااائية عند مساااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه الساااااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل
الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التميز في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين.
وعند نجراا تحليل االنحدار المتعدد التدريجيStep wise Multiple) Regressionد لتحديد أهمية كل متغير
مسااااتقل على حدة في المساااااهمة في النمو ج الرياضااااي ،الذل يمثل التوجه السااااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه
بالمنافسين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التميز .ويوضا لك الجدول رقم (10د.
الجدول ( :)10نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step Wise Multiple Regressionللتنبؤ بأثر أبعاد التوجه
السوقي في تحقيق إستراتيجية التميز

تُلير البيانات الواردة في الجدول رقم (10د نلى أن بُعد (التوجه بالمنافسيند فسَّر ما مقداره (%34د من التباين
في المتغير التابع ،تاله بعد (لتكامل الوظيفيد وقد فساار مع المتغير السااابق ما مقداره (%40.8د ،من التباين في المتغير
ال تابع ،أ ما متغير (التوجه بالعمالاد ف قد فسااااااار مع المتغيرات الساااااااااب قة ما م قداره (%42.2د من الت باين في تحقيق
نستراتيجية التميز بوصفه متغيرا تابعا في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثانية ( :)Ho12ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السااااوقي
بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نساااااااتراتيجية التكلفة األقل في شاااااااركات
صناعة األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين .وكانت نتائج اختبار هذه الفرضية يوضا في الجدول رقم
(11د.

جدول ( :)11نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتحليل تأثير التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق إستراتيجية التكلفة األقل في
شركات صناعة األدوية البشرية األردنية

يوضاااااا الجدول رقم (11د أثر التوجه الساااااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل الوظيفيد في
تحقيق نستراتيجية التكلفة األقل في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية .ن أظهرت نتائج التحليل اوحصائي وجود تأثير ل
داللة نحصاااائية ألبعاد التوجه الساااوقي في تحقيق نساااتراتيجية التكلفة األقل في شاااركات صاااناعة األدوية البلااارية األردنية ،ن بلغ
معامل االرتباث (R=0.659د مما يُلااااير نلى وجود عالقة نيجابية قوية بين أبعاد التوجه السااااوقي ونسااااتراتيجية التكلفة األقل كأحد
أبعاد اوساااتراتيجيات التنافساااية ،أما معامل التحديد فقد بلغ (R2=0.435د وهي تُلاااير نلى أن  %43.5من التغيرات الحاصااالة في
نساااااتراتيجية التكلفة األقل كانت بسااااابب التغير في أبعاد التوجه الساااااوقي .وبلغت قيمة درجة التأثير 0.154( Bد للتوجه بالعمالا،
و(0.365د للتوجه بالمنافسين ،و(0.204د للتكامل لوظيفي .وهذا يُعني أن الزيادة بوحدة واحدة في التوجه السوقي بأبعاده (التوجه
بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل الوظيفيد لدأ شاااااركات صاااااناعة األدوية البلااااارية األردنية يؤدل نلى زيادة في تحقيق
نساااااتراتيجية التكلفة األقل بقيمة (%15.4د ناتجة عن التوجه بالعمالا ،و(%36.5د ناتجة عن التوجه بالمنافساااااين ،و(%20.4د
ناتجة من التكامل الوظيفي .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة التي بلغت (60.478د وهي دالة عند مستوأ (α≤0.05د.
275

وهذا يؤكد عدم صاااحة الفرضاااية الثانية (Ho12د ،وعليه تُرفض الفرضاااية العدمية (الصااافريةد ،وتُقبل الفرضاااية البديلة التي تنص
على :يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين،
والتكامل الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التكلفة األقل في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية حسب تصورات المبحوثين.
وعند نجراا تحليل االنحدار المتعدد التدريجيStep wise Multiple) Regressionد لتحديد أهمية كل متغير مساااااتقل
على حدة في المساااهمة في النمو ج الرياضااي ،الذل يمثل التوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل
الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التكلفة األقل .ويوضا لك الجدول رقم (12د.
الجدول ( :)12نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step Wise Multiple Regressionللتنبؤ بأثر أبعاد التوجه
السوقي في تحقيق إستراتيجية التكلفة األقل

تُلااااير البيانات الواردة في الجدول رقم (12د نلى أن بُعد (التوجه بالمنافساااايند فساااَّر ما مقداره (%35.9د من
التباين في المتغير التابع ،تاله بعد (لتكامل الوظيفيد وقد فسااار مع المتغير الساااابق ما مقداره (%41.6د ،من التباين في
المتغير التابع ،أما متغير (التوجه بالعمالاد فقد فساااار مع المتغيرات السااااابقة ما مقداره (%43.5د من التباين في تحقيق
نستراتيجية التكلفة األقل بوصفه متغيرا تابعا في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة ( :)Ho13ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه السااااوقي
بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نساااتراتيجية التركيز في شاااركات صاااناعة
األدوية البلاااارية األردنية ،حسااااب تصااااورات المبحوثين .وكانت نتائج اختبار هذه الفرضااااية موضااااحة في الجدول رقم
(13د.
جدول ( :)13نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتحليل تأثير التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق إستراتيجية التركيز في
شركات صناعة األدوية البشرية األردنية

يوضا الجدول رقم (13د أثر التوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين ،والتكامل الوظيفيد
في تحقيق نسااتراتيجية التكلفة األقل في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية .ن أظهرت نتائج التحليل اوحصااائي
وجود تأثير ل داللة نحصائية ألبعاد التوجه السوقي في تحقيق نستراتيجية التركيز في شركات صناعة األدوية البلرية
األردنية ،ن بلغ معامل االرتباث (R=0.667د مما يُلاااااااير نلى وجود عالقة نيجابية قوية بين أبعاد التوجه الساااااااوقي
ونساااتراتيجية التركيز كأحد أبعاد اوساااتراتيجيات التنافساااية ،أما معامل التحديد فقد بلغ (R2=0.444د وهي تُلاااير نلى أن
 %44.4من التغيرات الحاصاااالة في نسااااتراتيجية التركيز كانت بساااابب التغير في أبعاد التوجه السااااوقي .كما بلغت قيمة
درجة التأثير 0.101( Bد للتوجه بالعمالا ،و(0.334د للتوجه بالمنافساااين ،و(0.137د للتكامل لوظيفي .وهذا يُعني أن
الزيادة بوحدة واحدة في التوجه السااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسااين ،والتكامل الوظيفيد لدأ شااركات
صاااااناعة األدوية البلااااارية األردنية يؤدل نلى زيادة في تحقيق نساااااتراتيجية التركيز بقيمة (%10.1د ناتجة عن التوجه
بالعمالا ،و(%33.4د ناتجة عن التوجه بالمنافسااين ،و(%13.7د ناتجة من التكامل الوظيفي .ويؤكد معنوية هذا التأثير
قيمة  Fالمحساااوبة والتي بلغت (62.883د وهي دالة عند مساااتوأ (α≤0.05د .وهذا يؤكد عدم صاااحة الفرضاااية الثالثة
(Ho13د ،وعليه تُرفض الفرضاااااااية العدمية (الصااااااافريةد ،وتُقبل الفرضاااااااية البديلة التي تنص على :يوجد أثر و داللة
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نحصاااااائية عند مساااااتوأ معنول (α≤0.05د للتوجه الساااااوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافساااااين ،والتكامل
الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التركيز في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية ،حسب تصورات المبحوثين.
وعنااد نجراا تحلياال االنحاادار المتعاادد التاادريجي Step wise Multiple) Regressionد لتحاادياد أهميااة كال
متغير مستقل على حدة في المساهمة في النمو ج الرياضي ،الذل يمثل التوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه
بالمنافسين ،والتكامل الوظيفيد في تحقيق نستراتيجية التركيز .كانت النتائج كما هي في والجدول رقم (14د.
الجدول ( :)14نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ) (Step Wise Multiple Regressionللتنبؤ بأثر أبعاد التوجه
السوقي في تحقيق إستراتيجية التركيز

تُلااااير البيانات الواردة في الجدول رقم (14د نلى أن بُعد (التوجه بالمنافساااايند فساااَّر ما مقداره (%39.1د من
التباين في المتغير التابع ،تاله بعد (لتكامل الوظيفيد وقد فسااار مع المتغير الساااابق ما مقداره (%43.2د ،من التباين في
المتغير التابع ،أما متغير (التوجه بالعمالاد فقد فساااار مع المتغيرات السااااابقة ما مقداره (%44.4د من التباين في تحقيق
نستراتيجية التركيز بوصفه متغيرا تابعا في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
مناقشة النتائج
 .1بلغ مستوأ تطبيق التوجه السوقي بأبعاده في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية الدرجة المرتفعة ،ن جاا
بُعد التكامل الوظيفي في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ (3.91د على مقياد ليكرت
ال،ماسي ،وجاا في المرتبة الثانية بُعد التوجه بالمنافسين وبمتوسط حسابي بلغ (3.83د على مقياد ليكرت
ال،ماسي ،وجاا في المرتبة الثالثة بُعد التوجه بالعمالا وبمتوسط حسابي بلغ (3.78د على مقياد ليكرت
ال،ماسي ،وبلكل عام يتبين أن مستوأ تطبيق أبعاد مستوأ التوجه السوقي في شركات صناعة األدوية البلرية
األردنية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا.
ويظهر من خالل هذه النتيجة بأن المديرين العاملين في اودارتين العليا والوسااطى في شااركات صااناعة األدوية
البلاااااارية األردنية يدركون أهمية التوجه السااااااوقي ودوره المهم في رصااااااد تحركات المنافسااااااين ،وتقديم منتجات تلبي
احتياجات ورنبات العمالا؛ ن نن اللاااااركات تدرك أهمية التوجه بالساااااوق في كافة القرارات واالختيارات التي تت،ذها
اودارة ،بما ينسجم مع ظرو السوق ومتطلباته.
بينما بلغ مسااتوأ تطبيق اوسااتراتيجيات التنافسااية بأبعاده في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية الدرجة
المرتفعة ،ن جاا بُعد التميز في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة وبمتوساااااااط حساااااااابي بلغ (4.01د على مقياد ليكرت
ال،ماسي ،وجاا في المرتبة الثانية بُعد نستراتيجية التركيز وبمتوسط حسابي بلغ (3.86د على مقياد ليكرت ال،ماسي،
وجاا في المرتبة الثالثة بُعد نساااااتراتيجية التكلفة األقل وبمتوساااااط حساااااابي بلغ (3.74د على مقياد ليكرت ال،ماساااااي،
وبلااكل عام يتبين أن مسااتوأ تطبيق أبعاد اوسااتراتيجيات التنافسااية في شااركات صااناعة األدوية البلاارية األردنية من
وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعا.
ويظهر من خالل هذه النتيجة بأن المديرين العاملين في اودارتين العليا والوسااطى في شااركات صااناعة األدوية
البلرية األردنية يدركون أهمية تطبيق او ستراتيجيات التنافسية ،والسعي ور ضاا العمالا من خالل التفوق والتميز في
تقديم المنتجات وتطويرها.
 .2دلت نتائج الدراسة وجود أثر ل داللة نحصائية للتوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمنافسين،
والتكامل الوظيفيد في تحقيق اوستراتيجيات التنافسية بأبعادها (نستراتيجية التميز ،ونستراتيجية التكلفة األقل،
ونستراتيجية التركيزد في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
وتدل هذه النتيجة أنه كلما زاد االهتمام بالتوجه ال سوقي بأبعاده (التوجه بالعمالا ،والتوجه بالمناف سين ،والتكامل
الوظيفيد عزز لك في تحقيق اوساااتراتيجيات التنافساااية في شاااركات صاااناعة األدوية البلااارية األردنية .وقد اتفقت هذه
النتيجة مع العديد من الدراساااااات الساااااابقة التي أكدت وجود أثر نيجابي ل داللة نحصاااااائية للتوجه الساااااوقي في تحقيق
اوساتراتيجيات التنافساية في المنظمات التي اجريت فيها هذه الدراساات ،ضامن بيدات عمل م،تلفة ،مثل :دراساة السااير
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(2017د التي توصااالت نلى وجود عالقة نيجابية بين التوجه الساااوقي والميزة التنافساااية ،ودراساااة )Ding &Ge(2015
التي توصلت نلى وجود عالقة ارتباث نيجابية بين التوجه السوقي واوستراتيجيات التنافسية.
التوصيات:
ضاارورة متابعة المحافظة واالهتمام بالتوجه السااوقي بأبعاده الم،تلفة ،وتنميتها وتعزيزها لدأ شااركات صااناعة
األدوية الب لرية األردنية ،عن طريق االهتمام بر ضا العمالا وتلبية متطلباتهم ،ون شباع رنباتهم ،وكذلك االهتمام بتحليل
ورصد حركات المنافسين لمعرفة نقاث القوة ونقاث الضعل لديهم لتحقيق التميز والتفوق على المنافسين.
متابعة االهتمام والمحافظة على اوسااااتراتيجيات التنافسااااية بأبعادها الم،تلفة ،وتعزيزها لدأ شااااركات صااااناعة
األدوية البلااارية األردنية ،عن طريق االسااات،دام األمثل للموارد المتاحة للوصاااول نلى تطبيق نساااتراتيجية التكلفة األقل،
أيضا است،دام وسائل ننتاج حديثة للتميز في تقديم المنتجات ،والتركيز على تقديم منتجات مميزة تلبي احتياجات العمالا.
وكذلك االهتمام بتطبيق أبعاد التوجه الساااااااوقي لدورها المهم في تحقيق اوساااااااتراتيجيات التنافساااااااية بأبعادها
نستراتيجية التكلفة األقل ،والتركيز ،والتميز في شركات صناعة األدوية البلرية األردنية.
ومن الناحية األكاديمية نجراا المزيد من الدراسااات المسااتقبلية حول تأثير التوجه السااوقي مع متغيرات أخرأ،
مثل :الجودة اللاااااملة ،األداا اوسااااتراتيجي ،والنجاح اوسااااتراتيجي ،واألداا التنظيمي .وتوصااااي الدراسااااة بتطبيق هذه
المتغيرات على قطاعات أخرأ ضمن بيدة العمل األردنية مثل :قطاع البنوك التجارية ،والقطاع الصناعي.
 .1خطة زمنية مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة:
جدول ( :)15آليات تنفيذ التوصيات لدى شركات صناعة األدوية البشرية األردنية
الرقم
.1

.2
.3

التوصيات
ضرورة تبني شركات صناعة األدوية
البلرية األردنية نهج التوجه السوقي
بأبعاده الم،تلفة لدوره المهم في تحقيق
اوستراتيجيات التنافسية.
ضرورة التوجه الجاد نحو نجراا
دراسات متعمقة لتطبيق اوستراتيجيات
التنافسية
ضرورة تبني نستراتيجية التميز في
المنتجات ،وضرورة تعديل المنتجات
بما يتوافق مع متطلبات السوق.

األنشطة الالزمة
تعزيز السوقي ،وااللتزام
بالتوجه بالعمالا ،وتحليل
تحركات المنافسين لرصد نقاث
القوة والضعل لديهم.
تحليل لبيدة العمل ال،ارجية،
واالستفادة من تجارب االخرين.
متابعة التغييرات في متطلبات
العمالا ،وتحليل احتياجات
السوق.

الجهة المعنية
اودارة العليا،
رؤساا الدوائر
اودارة العليا
قسم التسويق

مدة التنفيذ
تدمج ضمن ال،طة
اوستراتيجية
وتكون مدة التنفيذ
من  12-6شهرا.
تدمج ضمن ال،طة
اوستراتيجية من
 5-3شهور.
 12-6شهر
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الملخص

هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى أثر التسااااهيالت االئتمانية المقدمة (المباشاااارة ،ونير المباشاااارةد على الربحية
بأبعادها (العائد على األصاااااااول ،والعائد على حقوق الملكيةد في البنوك التجارية األردنية للفترة من (2018-2010د،
فاعتمدت الدراساااة على المنهج الوصااافي التحليلي ،و لك لمناسااابته لتحقيق أهدا الدراساااة ،وتكون مجتمع الدراساااة من
كافة البنوك التجارية العاملة في األردن والمدرجة في ساااااوق عمان المالي ،أما عينة الدراساااااة فقد تكونت من (7د بنوك
تجارية .وأظهرت نتائج الدراسااة أنه يوجد أثر نيجابي و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التسااهيالت
البنكية المقدمة (المباشاااااارة ،ونير المباشاااااارةد على ربحية البنوك التجارية األردنية (العائد على األصااااااول والعائد على
حقوق الملكيةد.
وفي ضااوا النتائج ،فقد خرجت الدراسااة بمجموعة من التوصاايات ،من أهمها :أنه من الضاارورل على ندارات
البنوك التجارية األردنية التركيز على مساااااتوأ احتفاظها باألصاااااول وبالموجودات المملوكة ،و لك لتحساااااين مساااااتوأ
ربحيتها .وضاااارورة تركيز البنوك التجارية األردنية على بالمحافظة على التسااااهيالت الممنوحة للعمالا كونها لها األثر
اويجابي على ربحية البنوك التجارية وهي الحلقة األساسية في تمويل أنلطة البنك.
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The Impact of Facilities on Profitability in Commercial Banks
Samer Mohammed Odeh
Amman Arab University

Dr. Basem Al-Hammouri
Amman Arab University

Abstract
The study has aimed at identifying the impact of credit facilities (direct, indirect) on
the profitability with its dimensions (return on assets and return on equity) in Jordanian
commercial banks for the period 2010-2018. The study has relied on the analytical
descriptive approach because it is suitable for achieving the objectives of the study. The
study population has consisted of all commercial banks operating in Jordan and listed in the
Amman Stock Exchange. The study sample has consisted of (7) commercial banks. The
results of the study have showed that there is a statistically positive significant effect at the
level of (α≥ 0.05) of the total bank facilities provided (direct, indirect) on the profitability of
Jordanian commercial banks (return on assets and return on equity).
In light of the results, the study came out with a set of recommendations, including:
It is necessary for the commercial banks of Jordan to focus on maintaining their assets and
assets owned in order to improve their profitability, and Jordanian commercial banks should
focus on maintaining the facilities granted to customers because they have a positive impact
on the profitability of commercial banks and they are the main link in financing the bank's
activities.
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المقدمة:
تعد البنوك من أهم القطاعات ال،دمية في االقتصاااااااااديات الحديثة ،و لك ألهمية الدور الذل تعمل فيه لتنميه
المجتمعات من خالل دورها كوساايط بين المودعين الذين يعتبرون الجهة الذل يزود البنوك باألموال والمقترضااين الذين
يعتبرون ج هة المساااااااته لك من ج هة أخرأ ،نن البنوك ت عد أداة مه مة لجمع األموال من ج هات ال فائض وتحويل ها نلى
اساااااتثمارات عن طريق نقراضاااااها نلى جهات العجز لتمويل ملااااااريعهم؛ ن تعتمد البنوك على عملية اساااااتثمار األموال
الفائضة عن الحاجة عند المودعين مقابل نعطائهم عائد على المبلغ المودع ،نضافة لتقديم تسهيالت ائتمانية للعمالا الذين
يحتاجونها لتمويل ملاريعهم (سعادة وآخرون2017 ،د.
الهد الرئيساااااااي لعمل البنوك هو تحقيق اويرادات والتي تتمثل بإيرادات العمليات البنكية ونيرادات نلاااااااااث
االستثمار واويرادات الرأسمالية .وتعدّ نيرادات العمليات البنكية من أهم اويرادات للبنوك التجارية والمتمثلة في ممارسة
البنك لعملياته التقليدية ،وفي مقدمتها استقبال الودائع ومنا االئتمان .ن تحتاج عملية منا االئتمان نلى أموال ،لذلك تظهر
منافسااة شاارسااة بين البنوك للحصااول على الحصااه األكبر من السااوق ،وتكون نما سااعرية ونما نير سااعرية لجذب ودائع
العمالا ،وزيادة ميزتها التنافساااااية ،ن تعدّ حساااااابات الودائع من أهم مصاااااادر اويرادات للبنوك التي تسااااااعد على زيادة
ربحيتها لتحقيق الهد الرئيسي الذل تسعى البنوك التجارية للوصول نليه (.okun, (2012
ويمكن تقساايم التسااهيالت البنكية نلى قساامين رئيسااين ،وهما :التسااهيالت المباشاارة :ويقصااد بها التسااهيالت التي
تمنحها البنوك على شكل أموال نقدية ،مثل القروض التجارية ،والجارل مدين ،والقروض العقارية ،وقروض السيارات،
نضافة للكمبياالت بأنواعها البنكية والتجارية ،و لك يعني أن التسهيالت المباشرة يستفيد منها العمالا مباشره بحساباتهم
لدأ البنك ،وقد تكون بسااااقو ساااانوية أو لمره واحده فقط ،وال يتم تجديدها ساااانويا .والتسااااهيالت نير المباشاااارة :وهي
التسااهيالت التي تتضاامن التزام البنوك بدفع أموال نقدية في حال تحقق شااروث معينة ،وتتضاامن الكفاالت بأنواعها ،مثل:
كفاله دخول عطاا ،وكفالة حسان التنفيذ ،وكفالة الدفع وكفاالت الصايانة ،وكذلك االعتمادات بأنواعها االطالع والمؤجلة.
ن يكون البنك ملتزم بتسااااااديد قيمه المبالغ المتفق عليها للجهات المسااااااتفيدة نيابة عن العمالا في حال عدم تسااااااديد قيمه
البوالص من قبل العمالا في االعتمادات المستندية ،أو في الكفاالت ،مثل :نخفاق المكفول في تنفيذ العطاا ال،اص بكفالة
حسن التنفيذ التي أصدرها البنك ،وتتم مصادرة الكفالة المصدرة بناا على تعليمات المستفيد في الكفالة ،التي تعتمد بلكل
أساسي على تنفيذ عالقة تعاقدية (صيام وخريوش2002 ،د.
لذلك جاات هذه الدرا سة لت سليط ال ضوا على أثر الت سهيالت المبا شرة ونير المبا شرة على الربحية في البنوك
التجارية األردنية ،ومعرفة مدأ قدره التسااااااهيالت المباشاااااارة ونير المباشاااااارة على تحقيق الربحية في البنوك التجارية
األردنية.
مشكلة الدراسة:
تواجه البنوك التجارية في جميع أنحاا العالم الكثير من التحديات التي تهدد قدراتها في المنافسااااة ،و لك للتطور
المتسارع في األسواق ،األمر الذل يتطلب المواكبة مع هذه التطورات من أجل البقاا واالستمرار ،وتقديم ما هو أفضل،
ن تتمثل التسهيالت المباشرة ونير المباشرة المصدر األساسي لتحقيق أرباح البنك من خالل استثمار األموال المودعة،
التي تعدّ الركيزة األسااساية لتوفير السايولة في البنك من اجل مواجهة م،اطر السايولة .وتعدّ اساتثمارات البنوك في تقديم
القروض والتساااهيالت البنكية المباشااارة ونير المباشااارة هي من أهم مقومات نجاح البنك ،التي بدورها تؤثر على تحقيق
أهدا البنك المتمثلة في تعظيم الربحية .لذلك فإن الغرض من هذه الدراسااااة هو تحديد أثر التسااااهيالت المباشاااارة ونير
المباشرة على ربحية البنوك التجارية األردنية.
وبناا على ما تم كره ساااابقا تأتي هذه الدراساااة في محاولة تساااليط الضاااوا على التساااهيالت التي تتبعها البنوك
التجارية األردنية.
أسئلة الدراسة:
لتحقيق أهدا الدراسة الحالية سيتم اوجابة عن األسدلة التالية:
السؤؤؤؤؤال الرئيس :هل يوجد أثر وجمالي التسااااهيالت البنكية (المباشاااارة ،ونير المباشاااارةد على ربحية البنوك التجارية
األردنية بمؤشراتها (العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكيةد.
وتتفرع عنه األسدلة التالية:
السؤؤؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر وجمالي التسااهيالت البنكية (المباشاارة ،ونير المباشاارةد على العائد على األصااول
في البنوك التجارية األردنية؟
السؤؤؤؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر وجمالي التساااهيالت البنكية (المباشااارة ،ونير المباشااارةد على العائد على حقوق
الملكية في البنوك التجارية األردنية؟
أهمية الدراسة:
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تأتي أهمية الدراسة من جانبين ،هما:
األهمية النظرية:
تمثلت األهمية النظرية للدراسااة الحالية أنها بحثت في البحوث والدراسااات السااابقة التي درساات أحد المتغيرين
لتساهم نظريا في تقييم ربحية البنوك ،ومدأ تأثرها على التسهيالت المباشرة ونير مباشرة المقدمة للعمالا واللركات،
والطريقة التي تنعكس على نجمالي تلك التساااهيالت في ربحية البنك .نضاااافة نلى أنها اساااتمدت أهميتها النظرية من أنها
تعكس بعض المؤشاااارات التي يمكن أن تتأثر على التسااااهيالت المباشاااارة ونير المباشاااارة من خالل أبعادها (العائد على
األصول والعائد على حقوق الملكيةد التي تعدّ ضمانا لبقائها واستمرارها.
األهمية التطبيقية:
برزت األهمية العملية للدراسااااة الحالية من خالل النتائج التي سااااو تحصاااال عليها بعد جمع البيانات وتحليلها
نحصااااائيا ،ن ساااايتم تقديم النتائج والتوصاااايات نلى البنوك التجارية األردنية ،ومحاولة في تقديم المزيد من االهتمام حول
موضوع التسهيالت المباشرة ونير المباشرة وأثرها في تحسين أداا البنوك.
فرضيات الدراسة:
بالرجوع نلى ملكلة الدراسة وأسدلتها تمت صيانة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة  :HOال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التسااهيالت البنكية المقدمة
(المباشرة ،ونير المباشرةد على ربحية البنوك التجارية األردنية (العائد على األصول والعائد على حقوق الملكيةد.
وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 H0.1ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (≥ α 0.05د وجمالي التسااهيالت البنكية المقدمة (المباشاارة ،ونير
المباشرةد على العائد على األصول.
 H0.2ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (≥ α 0.05د وجمالي التسااهيالت البنكية المقدمة (المباشاارة ،ونير
المباشرةد على العائد على حقوق الملكية.
أنموذج الدراسة:
لتحقيق هد الدراساااة الحالية وتحقيق نايتها في تحديد أثر المتغير المساااتقل بأبعاده على المتغير التابع بأبعاده،
فقد أجرأ الباحث بتطوير أنمو ج خاص للدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة والمصادر .وهو مبين في اللكل (1د:
المتغير التابع

المتغير المستقل
Ho

Ho.1
Ho.2

الشكل( :)1المراجع :من إعداد الباحثين استناداً إلى المراجع التالية:
المتغيرات
المتغير المستقل:
التسهيالت البنكية
المتغير التابع:
ربحية البنوك

الدراسات السابقة
دراسة عيسى (2004د ،دراسة (شهاب الدين2016 ،د.
أبو زعيتر (2006د ،دراسة رقاقدة (2016د ،دراسة
الحسين (2016د ،دراسة سعادة والزيداننين (2017د .دراسة ( Bordeleau,
Graham, 2010د .دراسة )Petria, Capraru, Ihnatov, 2015د.
دراسة )Rudhani, Ahmeti, Rudhani, 2016د.

التعريفات اإلجرائية ):(Procedural Definitions
▪ التسؤؤؤؤؤهيالت االئتمانية :هي القيم الحقيقية للمبالغ التي يقوم البنك بتقديمها للعمالا؛ ساااااواا كان لك على شاااااكل
مباشااار بالحساااابات أم نير مباشااار عن طريق تقديم التعزيز للجهات المساااتفيدة نيابة عن عمالا البنك من خالل
القنوات التمويلية واالسااااااتثمارية الم،تلفة ،ويقاد مدأ نجاح البنوك في القدرة على منا التسااااااهيالت االئتمانية
للعمالا بلاااكل ساااليم وبمدأ قدرتها على تحصااايل تلك التساااهيالت باوضاااافة ألرباحها دون تأخير أو تعثر في
السداد ،وسيتم قياسها من خالل قوائم مالية (عقل ،2007 ،ص83د.
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▪

▪
▪
▪

▪

التسؤؤؤؤؤهيالت المباشؤؤؤؤؤرة :ويقصاااااد بها التساااااهيالت التي تمنحها البنوك على شاااااكل أموال نقدية ،مثل :القروض
التجارية ،وحسااابات الجارل مدين ،والقروض اللاا،صااية والعقارية ،وقروض الساايارات والكمبياالت التجارية
والبنكية وبمعنى أخر أن التسااهيالت المباشاارة يسااتفيد منها العميل مباشااره بحسااابه لدأ البنك وقد تكون بسااقو
سنوية أو لمره واحده.
التسؤؤهيالت غير المباشؤؤرة :وهي التسااهيالت التي تتضاامن التزام البنك بدفع أموال نقدية في حال تحقق شااروث
معينة وتتضمن الكفاالت ،مثل :كفاله دخول عطاا ،وكفاله حسن التنفيذ ،وكفاله الصيانة ،وكفاالت الدفع ،نضافة
نلى االعتمادات بأنواعها االطالع والمؤجلة.
الربحية :هو العائد المحقق من خالل العالقة بين العوائد التي تحققها البنوك التجارية األردنية التي تسااااااااهم في
تحقيق األرباح من خالل االست،دام األمثل للموارد المتاحة ،بهد تحقيق عائد أفضل للمساهمين .وسيتم قياسها
من خالل المؤشرين التاليين:
العائد على األصؤؤؤؤؤول :هو مؤشااااار يظهر مدأ كفااة اودارة في البنوك التجارية األردنية في اسااااات،دام نجمالي
أصولها لتحقيق األرباح .يتم احتسابه عن طريق المعادلة التالية (اللي 2008 ،د- :
صافي األرباح بعد الضريبة
معدل العائد على األصول =
متوسط نجمالي األصول
العائد على حقوق الملكية :هو كفااة البنوك التجارية األردنية في تحقيق األرباح من خالل اساااااااتثمار أموال
المساااااهمين .ويعتبر مقياد العائد على حقوق الملكية وساااايلة مهمة لمقارنة أداا البنك مع البنوك األخرأ .ويتم
احتسابه من خالل المعادلة التالية (اللي 2008 ،د-:

صافي األرباح بعد الضريبة
معدل العائد على حقوق الملكية =
نجمالي حقوق المساهمين
حدود الدراسة ومحدداتها:
 .1الحدود الزمنية :تم دراسة أثر التسهيالت المباشرة والتسهيالت نير مباشرة على ربحية البنوك للفترة (-2010
2018د.
 .2الحدود المكانية :تحددت في البنوك التجارية األردنية.
 .3الحدود العلمية :تحددت بدراسة متغيرين هما التسهيالت المباشرة والتسهيالت نير المباشرة وربحية البنوك من
خالل األبعاد (العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكيةد.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
أوالً :الدراسات باللغة العربية:
دراسة عيسى ( )2004بعنوان :السياسة االئتمانية للبنوك العاملـة فـي فلسطين.
هدفت هذه الدراسااااة نلى نعطاا صااااورة واضااااحة عن القطاع البنكي في فلسااااطين مع التركيز على السااااياسااااة
االئتمانية للبنوك العاملة والتعر على هيكل الجهاز المصرفي في فلسطين ،أدائـاااااااه ومعوقاته وتحدياته .ولقد افترضت
هذه الدراسة أن المعوقات التي تقـاااادمها البنـااااوك بـااااسبب ان،فاض تسهيالتها االئتمانية معوقات ال مبرر لها ،وأن البنوك
العاملة في فلسطين فـاااااضلت تعديل وضعها للعمل بلكل كفؤ في بيدة تتميز بالم،اطرة ،كذلك أضافت هذه الدراسـاااااة أن
االتفاقيات النقدية الموقعة مع نساارائيل واألردن ،وضااعت البنية الهيكلية لساالطة النقد قـاااااااااد أدت نلى تحييد اثر الساالطات
النقدية في التأثير على القطـاع البنكـي وتوجيهـه نحـو األهـدا المرجوة ،ولقد رأت هذه الدراسة أن من أسباب ان،فاض
التسهيالت المقدمة أن معظم البنـوك العاملة في فلسطين هي بنوك تجارية وال تقدم سوأ قروض في وقت قصير األجـل
بهـااد الربا ألنها أكبر ضمانه .كذلك استحوا البنوك نير الوطنية على  %80من حجم الودائـااع و) (70%من نجمالي
االئتمان واستثمارها في بلدها األصلي مع عدم وجود محاكم مت،صصة تجارية ،وفقدان المناخ االستثمارل المناسب مع
تلوه البنية التحتية في فلسطين ،كذلك عدم قوة ومرونة الجهاز البنكي ،ولقد توصلت الدراسـاااااااة نلـاااااااى أن االتفاقيـاااااااات
االقتـااصادية وسياسة األسواق المفتوحة التي تتبناها سلطة النقد نلى نلوا جهاز مصرفي نيـاار فلـااسطيني يتمتع بعالقات
قديمة وجاهزة وأسواق معروفة ،وبالتالي قلت حوافزه لالستثمار في أسـاااااااواق مجهولة ،وأوصت هذه الدراسة بضرورة
توقل سلطة النقد عن نصـاااااادار تـااااااراخيص لبنـااااااوك تجارية ،والتركيز على البنوك المت،صصة واوسالمية واللاملة،
ونصدار تلريعات واضـحة من قبل سلطة النقد ،مع توجيه بعض أموال سلطة النقد لالستثمار في البنوك المهتمة بتمويل
قطاع الزراعة ،ومنحهم امتيازات خاصة.
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دراسة أبو زعيتر ( )2006بعنوان" :العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين خالل الفترة
."2004-1997
هدفت هذه الدراساااااة نلى معرفة العوامل التي تؤثر على ربحية المصاااااار التجارية العاملة في فلساااااطين ،وتم
اختيار العوامل (نساااابة المديونية ،وصااااافي الفوائد ،ونجمالي الموجودات ،وعمر البنك ،ونساااابة األصااااول الثابتة لحقوق
الم ساهمين ،وحقوق الملكية ،وعدد الفروع ،وعدد الموظفيند كمتغير م ستقل ،وتم قياد المتغير التابع المتمثل في ربحية
المصااااار التجارية عن طريق (العائد على الموجودات ،والعائد على حقوق المساااااهميند خالل الفترة ،2004-1997
وقام الباحث باختيار (6د بنوك تجارية عاملة في فلسااااطين وجراا الدراسااااة عليها ،وتوصاااالت الدراسااااة نلى عدة نتائج،
أهمها :وجود عالقة طردية ات داللة نحصائية بين نسبة السيولة النقدية والربحية مقاسه بمعدل العائد على الموجودات،
وأوصت الدراسة البنوك التجارية بضرورة قيامها بتنويع استثماراتها من أجل زيادة اويرادات ،وتقليل الم،اطر ،نضافة
نلى العمل على زيادة القدرة التنافسية في هذه المصار .
واستفاد الباحثان من دراسة أبو زعيتر (2006د في اختيار أبعاد المتغير التابع (ربحية البنوكد ،و ستساهم هذه
الدراسة في بناا الجانب النظرل للدراسة الحالية.
دراسؤؤؤؤؤة الغرايبة ودرادكة والباش ( )2015بعنوان :أثر التنويع في محافظ القروض على عائد البنوك (دراسؤؤؤؤؤة حالة
البنوك التجارية األردنية).
هدفت هذه الدراساااة نلى معرفة أثر التنويع في محافظ القروض على عائد البنوك التجارية األردنية خالل الفترة
ما بين)  ،(2011-2000واساااات،دم الدراسااااة طريقة المسااااا اللااااامل الختيار عينة الدراسااااة ،فتكونت من جميع البنوك
التجارية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي والبالغ عددها (13د بنكا .وقد تمت دراسة التنويع في محافظ القروض
من حيث القطاعات االقتصااااادية ،وأقسااااام القطاعات ال،دمية ،وشااااكل القروض وطبيعته ،وبعد تحليل البيانات توصاااالت
الدراساااااااة نلى عدة نتائج ،أهمها وجود أثر سااااااالبي ات داللة نحصاااااااائية للتنويع في محافظ القروض على عائد البنوك
التجارية األردنية ،وأوصت الدراسة أن تركز البنوك التجارية األردنية محافظها اوقراضية على أشكال القروض األكثر
ربحية وتعطي أعلى عائد متوقع ،وكذلك أوصاااات الدراسااااة هذه البنوك أن تركز قروضااااها حسااااب القطاع االقتصااااادل
وخصوصا القطاعات الحيوية في االقتصاد األردني.
واساااتفاد الباحثان من دراساااة الغرايبة ودرادكة والباش (2015د في تحديد المتغير التابع ربحية البنوك المتمثلة
في عائد البنوك ،وكذلك في تحديد مجتمع الدراسة ،وبناا الجانب النظرل للدراسة الحالية.
شهاب الدين ( .)2016الحصة السوقية للتسهيالت المصرفية وأثرها على ربحية البنوك التجارية األردنية.
هدفت نلى بيان أثر الحصااااة السااااوقية للتسااااهيالت المصاااارفية على ربحية البنوك التجارية في بورصااااة عمان
لألوراق المالية .وطبقت الدراساااااة على كافة البنوك التجارية األردنية المدرجة في ساااااوق عمان لألساااااهم والبالغ عددها
(13د بنك للفترة  ،2014-2010وأظهرت نتائج الدراسااااة أنه توجد عالقة طردية ما بين الحصااااة السااااوقية للتسااااهيالت
المصاارفية والعائد على األصااول ،كما أشااارت النتائج أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية بين الحصااة السااوقية للتسااهيالت
االئتمانية المصارفية المباشارة ونير المباشارة والعائد على حقوق الملكية .وفي ضاوا النتائج أوصات الدراساة بضارورة
قيام البنك بامتالك أكبر نسبة للتسهيالت المصرفية في قطاع البنوك التجارية.
وتم االسااااتفادة من دراسااااة شااااهاب الدين (2016د في تحديد متغيرات الدراسااااة الحالية والمتمثل بأبعاد المتغير
التابع ربحية البنوك (العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكيةد.
رقاقدة ( )2016دراسة قياسية للعوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية حالة بنك سوسييتي جنرال الجزائر للفترة
(.)2014-2004
هدفت هذه الدراسااااة نلى تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصااااار التجارية خالل الفترة (2014-2004د
كدراساااة حالة على بنك ساااوساااييتي جنرال في الجزائر ،وتمثل المتغير المساااتقل باألبعاد (نسااابة السااايولة النقدية ،ونسااابة
الودائع ،ونساابة الرافعة الماليةد ،وتمثل المتغير التابع الربحية باألبعاد (معدل العائد على الموجودات ،ومعدل العائد على
حقوق الملكية ،وتم است،دام المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة نلى عدم وجود عالقة ات داللة نحصائية بين
نساابة الساايولة النقدية والربحية ،وأوصاات الدراسااة نلى ضاارورة قيام البنوك التجارية بتنويع اسااتثماراتها من اجل زيادة
اويرادات وتقليل الم،اطر.
واساااتفاد الباحثان من دراساااة رقاقدة (2016د من تحديد المتغير التابع ،وسااايتم قياساااها من خالل القوائم البنكية
المنلورة.
الحسين ( .)2016العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة في سورية-دراسة تطبيقية.
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هدفت هذه الدراسااااة نلى تحديد العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية البنوك ال،اصااااة العاملة في سااااورية للفترة
الممتدة بين(2009-2015د ،تم تطبيق عينة الدراسااة على البنوك العاملة في سااورية وهي المصااار التقليدية ال،اصااة
المدرجة في ساااوق دملاااق لألوراق المالية للعام  ،2015التي مضاااى على عملها أكثر من خمس سااانوات .تم اسااات،دام
أسلوب االنحدار المتعدد الختبار الفرضيات ،توصلت الدراسة نلى أن هنالك أثر و داللة نحصائية بين الربحية بأبعادها
(العائد على حقوق الملكية ،والعائد على األصااااولد وبين حجم المصاااار ونساااابة الديون ،وعليه فقد أوصاااات الدراسااااة
بضرورة قيام المصار بزيادة حجم الموجودات المملوكة لديها وبالتالي تحسين ربحيتها.
وتتلااااابة دراسااااة الحسااااين (2016د مع الدراسااااة الحالية للمتغير التابع الربحية بقياد معدل العائد على حقوق
الملكية.
درا سة سعادة والزيدانين وال شاعر ( )2017بعنوان :أثر توظيف الودائع اال ستثمارية في ربحية الم ساهمين :درا سة
تطبيقية على المصارف اإلسالمية األردنية.
هدفت هذه الدراساااة نلى معرفة أثر توظيل الودائع االساااتثمارية على ربحية المسااااهمين في البنوك اوساااالميّة
األردنية خالل الفترة (2015-2009د .وقد تم اختيار الودائع االساااتثمارية (المطلقة والمقيدة الحساااابات للعمالاد كمتغير
مسااتقل لدراسااة أثره في المتغير التابع ربحية المساااهمين مقاسااا في (نصاايب السااهم من األرباح المحققةد ،وتكونت عينة
الدراسااة من بنكين نسااالميين (البنك اوسااالمي األردني ،البنك العربي اوسااالمي الدوليد ،وتوصاالت نتائج الدراسااة نلى
وجود أثر ل داللة نحصاااااائية لتوظيل الودائع االساااااتثمارية على ربحية المسااااااهمين في البنوك اوساااااالميّة األردنية،
وأوصات الدراساة نلى ضارورة اهتمام اودارات في البنوك اوساالمية بصايغ التمويل واالساتثمار باعتبارها بديال مناسابا
ألدوات اوقراض التي تقوم عليها الصيرفة التقليدية.
وتتلااابه الدراسااة الحالية مع دراسااة سااعادة والزيدانين واللاااعر(2017د في المتغير التابع والمتمثل بالربحية،
وت،تلل عنها في أنها است،دمت الودائع االستثمارية فقط كمتغير مستقل وكذلك في مجتمع الدراسة.
ثانياً :الدراسات باللغة اإلنجليزية:
?Dietrich and Wanzenried (2009): What Determines the Profitability of Commercial Banks
New Evidence from Switzerland.
هدفت هذه الدراسااة على تسااليط الضااوا على كيفية تحديد خصااائص البنك ومتغيرات االقتصاااد الكلي من خالل
مؤشاار الربحية بأبعادها (العائد على األصااول ،والعائد على حقوق الملكيةد في البنوك التجارية في سااويساارا خالل الفترة
الزمنية (2006-1999د ،حيث تم تطبيق الدراسااة على (453د بنكا في سااويساارا ،تم اساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي
لتحقيق أنراض الدراسة ،توصلت الدراسة نلى مجموعة من النتائج من أهمها :أن العوامل ال،اصة بالصناعة تؤثر على
ربحية  453مصااارفا تجاريا في ساااويسااارا على مدار الفترة الزمنية من  .2006-1999وعليه توصاااي الدراساااة بأهمية
درا سة االقت صاد الكلي وكذلك بيدة ال صناعة الم ساهمة في فهم أف ضل لألداا الم صرفي ب لكل عام ولل،دمات الم صرفية
السويسرية على وجه ال،صوص.
وتتلااااابه دراسااااة) Dietrich and Wanzenried (2009مع الدراسااااة الحالية في المتغير التابع وت،تلل في
المتغير المستقل.
Bordeleau, Graham (2010): The Impact of Liquidity on Bank Profitability.
هدفت هذه الدراسااة لمعرفة أثر اودارة السااليمة للساايولة البنكية على ربحية البنوك ،وتكونت عينة الدراسااة من
البنوك األمريكية والكندية الكبيرة خالل الفترة من ( 1997نلى 2009د ،توصااااااالت هذه الدراسااااااااة نلى أن الربحية قد
تحسنت بالنسبة للبنوك التي تمتلك بعض األصول السائلة ،كما وتوصلت الدراسة نلى أن عدم االستثمار األمثل لألموال
عن طريق االحتفاظ باألصااول السااائلة يؤدل نلى ان،فاض ربحية تلك البنوك ،وفي الوقت نفسااه أكدت هذه الدراسااة على
أن المصااار التي تحتفظ باألصااول السااائلة بكمية كبيرة تكون قادرة على الصاامود ومواجهة األزمات المالية المفاجدة،
ولكن بالمقابل فإن االحتفاظ بالنقد الساااااائل يؤثر على قدرة البنك في توليد اويرادات وبالتالي يجب على ندارة تلك البنوك
الموازنة في است،دام السيولة .أوصت الدراسة بوضع معايير جديدة لتحقيق مستوأ مناسب من السيولة في البنوك ،مما
يسااااعد على ضااامان االساااتقرار للنظام المالي العام .وأوصااات كذلك بإعطاا المزيد من االهتمام لموضاااوع الموازنة بين
االحتفاظ بنقد سائل للصمود في وجه األزمات ومواجهة الطلب المفاجئ على السيولة وبين استغالل األموال واستثمارها
بدال من تركها معطلة وبالتالي فقدان فرص توليد أرباح وعوائد للبنك.
واساااااااتفاد الباحثان من دراساااااااة (2010د  Bordeleau and Grahamفي تحديد المتغير التابع وهو ربحية
البنوك.
Petria, Capraru, Ihnatov (2015): Determenant of Bank Profitability Evidence from EU 27
Banking Systems.
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هدفت هذه الدراساااااااة نلى معرفة وتحديد محددات الربحية للبنوك في دول االتحاد األوروبي للفترة من 2011-
)2004د ،وقد تم تقساايم العوامل التي تؤثر على ربحية البنك نلى عوامل داخلية وعوامل االقتصاااد الكلي (خارجيةد ،أما
الربحية فقد تمثلت في العائد على متوسااط األصااول (ROAد ،والعائد على متوسااط حقوق الملكية (ROEد .توصاالت هذه
الدرا سة نلى أن كفااة اودارة وم،اطر االئتمان وم،اطر ال سيولة وتنويع األعمال التجارية والمناف سة والنمو االقت صادل
لها تـأثير على ربحية البنوك بمؤشراتها العائد على متوسط األصول أو العائد على متوسط حقوق الملكية.
واساااتفادت الدراساااة الحالية من دراساااة ) Petria, Capraru and Ihnatov, (2015في تحديد أبعاد المتغير
التابع الربحية في البنوك باوضافة نلى الرجوع نليها من أجل بناا الجانب النظرل.
Rudhani, Ahmeti, Rudhani (2016): The Impact of Internal Factors on Bank Profitability in
Kosovo.
هدفت هذه الدراساااااااة نلى معرفة أثر العوامل الداخلية على ربحية البنوك التجارية في كوساااااااوفو خالل الفترة
)2014-2010د ،وتكونت عينة الدراساااااااة من )(8بنوك تجارية في كوساااااااوفو ،وقام الباحثون في تحليل أثر العوامل
الداخلية (حجم رأد المال ،م،اطر الساااايولة ،كفاية رأد المال ،القروض المصاااارفيةد على ربحية البنوك التجارية ،وتم
اساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي ،وبعد جمع البيانات ومعالجتها توصاالت الدراسااة نلى وجود عالقة نيجابية ات داللة
نحصااااائية بين حجم رأد المال والقروض المصاااارفية من جهة وربحية البنوك التجارية من جهة أخرأ ،في حين يوجد
عالقة سلبية ات داللة نحصائية بين م،اطر السيولة وكفاية رأد المال من جهة ربحية البنوك التجارية من جهة أخرأ،
وأوصاات الدراسااة البنوك التجارية في كوسااوفو بزيادة مسااتوأ اوقراض المصاارفي وعن طريق االسااتثمارات األخرأ
للزيادة من أرباحها ،وكذلك عن طريق ندارة م،اطر السيولة لديها بلكل صحيا.
واستفاد الباحثان من دراسة) Rudhani, Ahmeti and Rudhani, (2016في المتغير التابع (الربحيةد.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
يتبيّن من ا ستعراض الدرا سات السابقة أنها تباينت من حيث الهد الذل ترمي نلى تحقيقه ،حيث هدفت دراسة
عيساااى (2004د .نلى بيان نعطاا صاااورة واضاااحة عن القطاع البنكي للبنوك ،وهدفت دراساااة أبو زعيتر (2006د نلى
معرفة العوامل التي تؤثر على ربحية المصاااار التجارية العاملة ،أما دراساااة الغرايبة وآخرين (2015د فقد هدفت نلى
معرفة أثر التنويع في محافظ القروض على عائد البنوك التجارية األردنية .في حين هدفت دراسااااااااة شاااااااهاب الدين
(2016د .نلى بيان أثر الحصة السوقية للتسهيالت المصرفية على ربحية البنوك التجارية ،أما دراسة رقاقدة (2016د.
فقد هدفت نلى تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصااار التجارية ،بينما هدفت الحسااين (2016د نلى تحديد العوامل
الداخلية المؤثرة على ربحية البنوك ال،اصااااة ،وهدفت دراسااااة (Dietrich and Wanzenried, 2011د نلى تسااااليط
الضاااااوا على كيفية تحديد خصاااااائص البنك ومتغيرات االقتصااااااد الكلي من خالل مؤشااااار الربحية بأبعادها (العائد على
األصااول ،والعائد على حقوق الملكيةد في البنوك التجارية .أما الدراسااة الحالية فقد هدفت نلى تناول أثر التسااهيالت على
الربحية في البنوك التجارية األردنية.
ويتبيّن أيضاااااا أن من خالل اساااااتعراض الدراساااااات الساااااابقة أن تباينت في تناول متغيرات أخرأ لم تتناولها
الدراسة الحالية ،وتفردت الدراسة الحالية _ حسب علم الباحثين _ بتناول متغير التسهيالت االئتمانية بأبعادها (المباشرة،
ونير المباشرةد على الربحية بأبعادها (العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكيةد وهي من الدراسات القليلة التي
تناولت هذه المتغيرات مجتمعة في البنوك التجارية األردنية.
االطار النظري
يتكون النظام المصاارفي بلااكل رئيس من البنك المركزل والمصااار التجارية والبنوك المت،صااصااة ،بإضااافة
نلى النظام المصاارفي والمصااار االجتماعية وصااناديق اودخار البريدية وجمعيات التعاون المصاارفية وجميع المنلااآت
التي تتعامل مع المال (Matar, 2017د.
وتعد البنوك ،كجهاز المصااااارفي ،المنلاااااأة أو المنظمة المالية التي تقوم بقبول الودائع من األفراد والهيدات عند
الطلب ولمدة معينة ،ن يتم اسااااات،دام هذه الودائع لفتا الحساااااابات والقروض (االئتماناند بقصاااااد الربا .ولكن مع تطور
النلاااااااث التجارل والصااااااناعي ،زادت أهمية التمويل من البنوك بقروض طويلة ومتوسااااااطة األجل ،خاصااااااة في مجال
االستثمار .وللبنوك وظيفتان ،هما (خال 2015 ،د:
 الوساااااطة :أل التوسااااط بين المقرضااااين والمقترضااااين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ،ووضااااعها تحتتصر األفراد والملروعات التي ترنب في االستدانة ،وال ت،تلل البنوك التجارية في دورها عن البنوك نير التجارية
وباقي المنلآت المالية التي تلكل السوق االئتماني في البالد ،التي يطلق عليها اسم "الوسطاا الماليين".
 خلق المال :وهي وظيفة أكثر خطورة وتأثيرا من الوظيفة األولى ،ألنها السااااااامة الجوهرية التي تمتاز بهاالبنوك التجارية عن باقي المنلااااآت المالية األخرأ وعن الوسااااطاا الماليين .ف،لق المال يلااااير نلى نمكانية البنك نحالل
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تعهده بالدفع مقابل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض .وبهذا يمكن النظر نلى البنك بأنه الطريقة المثلى ل،لق وساااااااائل
دفع تحل محل النقود ،تتمثل في اسااااتطاعة الزبون على التعامل بهذه الوسااااائل ،وتكون عادة في شااااكل كتـااااااااااابي ،تقبلها
األطرا األخرأ في المعامالت.
وواحدة من أهم الوظائل التي تقوم بها المصااااااااار هي االضاااااااطالع بدور الوسااااااايط المالي بين المدخرين
والمسااااتثمرين ،ن تقوم المصااااار بتجميع المدخرات الوطنية ومن ثم توجيهها نحو م،تلل مجاالت التسااااهيالت .ووفقا
لنظرية مكينون – شاااو (Mekinon- showد ،فإن المصاااار تمثل المصااادر الرئيساااي لتمويل التساااهيالت ،والتي تعدّ
المحرك األسااااساااي لعملية التنمية في اقتصااااد دول العالم ،خاصاااة ن ا قامت الدولة بتوفير مناخ اساااتثمارل مناساااب للقيام
بذلك .ن ينظر نلى الت سهيالت االئتمانية على أنها ن لاطا و أهمية بالغة ،و لك نظرا لتـااااااااأثيره المت لابك ومتعدد األبعاد
والممتد نلى كافة المجاالت .أما فيما يتعلق بالبنك واالقتصاااااد القـاااااااااااومي ،ن ننه ال يتم الحكم على مدأ سااااالمة الجهاز
المصاارفي بلااكل كبير من حيث حجم االئتمـااااااااان الذل يمنحه البنك بقدر ارتباطها بكفااة وجودة ندارة الودائع وتوظيفها
وقدرتها علـااااااى توليد نمـااااااو متوازن لكافة قطاعات الهيكل االقتصادل .لذا فلها دور مهم في تحقيق النمو االقتـااااااصادل
(Durgham, 2016د
ويعد نلاث البنوك مؤشرا مهما على التنمية االقتصادية والمالية .وتيسير التسهيالت االئتمانية المباشـرة وغی ـر المباشرة
واحدة من أهم ال،دمات التي يتم تقديمها نلى مجموعة كبيرة من التجار ومن هم في قساااام الصااااناعة بهد تلااااجيع نلااااـااااااااااااطهم
االقتصـاااادل خالل السنة ،وبالتالي فالتسهيالت تسـاااهم فـاااي النمو االقتصادل عن طريق توظيل قسم مـااان األمـاااوال فـاااي ميادين
استثمارات قصيرة األجل .وتمثل التسهيالت المصرفية االئتمانية عنصـاااارا مهما فـااااي نلـاااااطات البنوك ،ن تعد المحـاااارك الفعلي
والمروج لألعمـاااال التجارية وكـاااذلك للمؤسسات والملاريع الصناعية صغيرة ومتوسـاااطة الحجم ،ويمثـااال أيضا أصـاااحاب هـاااذه
الملاااريع والمؤسااسااات التجارية جزا كبير من العاملين في مجال االقتصاااد ،وهذا الجزا يسااهم في اسااتقرار األسااعار والتقليل من
التض،م (أبو شي،ة2016 ،د.

وفي رأل الباحثين ،تكمن أهمية وجود البنوك في التـاااااسهيالت االئتمانيـاااااة المباشرة ونير المباشرة التي تقدمها
لم،تلل أوجه النلاث االقتصادل ،و لك من خالل ما لديها من طرق ونهج التمويـل واالسـتثمارات العديدة المتنوعة.
ن نن االئتمان بالمعنى العام يعني الثقة .فمنا البنك ائتمانا محددا لعميله يعني أن البنك يثـاااااااااااق في نية عميله على الوفاا
باالئتمان ،فيعطيه رأد األموال أو كفالة بنكية .وال يوجد وظيفة تعادل في أهميتها وظيفة االئتمان في البنوك ،وهذا ال يرجع فقط
نلى دورها في تحقيق أهدا المصر في الربحية والنمو واالستقرار ،ولكن أيضا بسبب دورها الهام في تحديد الل،صية العامة
واالنطباع المصرفي للبنك ،الذل يتم الحصول عليه في الـااااااااسوق التجارية ،نضافة نلى الم،اطر التي يتعرض لها البنك في حالة
فلل العميل وعدم قدرته على الدفع ،وبالتالي ما قد يلكل خطرا على مستقبل البنك (التميمي2012 ،د.

الطريقة واإلجراءات
تطرق هذا الفصاال لمنهجية الدراسااة المتبعة ،وعرض مجتمع الدراسااة وعينتها ونجراااتها ،نضااافة نلى التطرق مصااادر
جمع البيانات واألساليب اوحصائية المتبعة للوصول نلى نتائج الدراسة.

منهجية الدراسة
است،دم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للتوصل نلى أثر التسهيالت (المباشرة ونير المباشرةد على الربحية في البنوك
التجارية ،فقاما باساااات،دام المنهج الوصاااافي من خالل االطالع على الكتب والدراسااااات والبحوث التي ت،ص موضااااوع الدراسااااة،
نضااافة نلى وصاال البيانات التي ت،ص متغيرات الدراسااة خالل فترة الدراسااة (2018-2010د ،وقاما باساات،دام المنهج التحليلي
عن طريق ندخال البيانات نلى برنامج الرزم اوحصاااااااائية للعلوم االجتماعية ) (SPSS+ Stataلتحليل بيانات الدراساااااااة ومعرفة
العالقة فيما بينها.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسااااة من كافة البنوك التجارية األردنية والمدرجة في سااااوق عمان المالي ،التي يبلغ عددها (13د بنكا،
و لك بالرجوع للموقع الرسمي لبورصة عمان  ،https://www.sdc.com.joتم االطالع عليه بتاري 14ة8ة.2019

عينة الدراسة
قام الباحثا باختيار (7د بنوك تجارية أردنية تلااكل ما نساابته (%54د من مجتمع الدراسااة على أن تنطبق عليها اللااروث
التالية:
 .1أن تتوافر عنها جميع القوائم المالية الالزمة للدراسة والبيانات خالل فترة الدراسة.
 .2أال يكون قد تم نيقا التعامل بأسهمها أو دمجها خالل الفترة (2010-2018د.
والجدول التالي يبين البنوك التي سيتم نجراا الدراسة عليها.
الجدول ( :)1البنوك التجارية األردنية
الرقم
1
2

اسم البنك
البنك األهلي األردني
بنك اوسكان للتجارة والتمويل
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سنة التأسيس
1955
1974

3
4
5
6
7

1960
1960
1976
1977
1930

بنك القاهرة عمان
بنك األردن
البنك األردني الكويتي
البنك التجارل األردني
البنك العربي

مصادر جمع المعلومات:
اعتمد الباحث في هذه الدراسااااة على المصااااادر الثانوية والمصااااادر األولية لتحقيق أهدا الدراسااااة ؛ ن تتمثل
مصادر الدراسة بما يلي:
▪ المصاااااااادر الثانوية :تم فيها االعتماد على المكتبة العلمية من كتب ومقاالت ومجالت علمية ووقائع المؤتمرات
نضافة نلى رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه والمواقع اولكترونية التي تبحث في نفس الموضوع ،و لك
وثراا الجانب النظرل من هذه الدراسة.
▪ المصادر األولية :وتمثلت في البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من خالل التقارير المالية السنوية
والمنلاااااااورة للبنوك التجارية العاملة في األردن والمدرجة في بورصاااااااة عمان خالل الفترة من عام (-2010
2018د.
أداة الدراسة:
تم االعتمااد في الجاا نب النظرل على الرسااااااااا ئل الجاامعياة العربياة واألجنبياة والبحوث والكتاب ات العال قة
بموضااااوع الدراسااااة الحالية ،أما في الجانب العملي فتم االعتماد على القوائم المالية الساااانوية للبنوك للفترة من (-2010
 ،(2018و لك لدراسة أثر التسهيالت المباشرة ونير المباشرة على ربحية البنوك التجارية األردنية.
األساليب اإلحصائية:
اعتمد الباحثان على برنامج (Spss+ Panel Data Analysisد لتحليل البيانات واختبار الفرضااااااايات ،فتم
است،دام األساليب اوحصائية التالية:
 .1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لوصل متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة.
 .2معامل االرتباث بيرسون :لتحديد نوع العالقة االرتباطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
 .3تحليل االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد الختبار فرضيات الدراسة.
حسب المعادلة اآلتيةY= α+ B1×1 +B2×2 :
عرض النتائج واختبار الفرضيات
تناول هذا الفصااااااال نتائج التحليل اوحصاااااااائي الذل هد نلى معرفة أثر التساااااااهيالت على الربحية في البنوك
التجارية ،و لك على النحو التالي:
أوالً :التحليل الوصفي
هد هذا التحليل نلى وصااااااال متغيرات الدراساااااااة من حيث أعلى قيمة وأقل قيمة والمتوساااااااطات الحساااااااابية
واالنحرافات المعيارية على طول فترة الدراسة (2018-2010د ،فكانت عدد الملاهدات (56د ملاهدة التي تمثل ثمانية
سنوات في سبعة بنوك ،وفيما يلي تلك النتائج:
أ .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة حسب السنة:
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة حسب السنة
السنة

2010

2011

2012

المتغيرات

أقل قيمة
بآالف دينار

أعلى قيمة
بآالف دينار

المتوسط الحسابي
بآالف دينار

االنحراف
المعياري
بآالف دينار

التسهيالت البنكية المباشرة بالدينار
التسهيالت البنكية نير المباشرة بالدينار
العائد على األصول %
العائد على حقوق الملكية %
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

222. 726
134.495
000.574
3.832
230. 795
126.257
-.166
-1.443
440.524
276.479
.244
1.994

100. 617
617.211
2.506
16.874
209.546
905.946
1.886
16.369
204.804
873.935
1.934
14.627

202.254
124. 387
1.35071
10.58886
358. 063
160. 160
1.23929
9.39571
364. 501
163. 646
1.29043
9.66286

356. 881
218.939
000.710
5.366946
766.964
329.413
.721925
5.733738
743.190
313.735
.586685
4.322301
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التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

2013

2014

2015

2016

2017

2018

105.667
548.907
1.858
15.443
110.508
528.269
2.050
15.260
1126.497
675.898
1.820
13.380
111.864
684. 409
1.800
12.220
119.4710
556.417
1.778
11.463
118.754
698.556
1.700
12.195

490.227
227.863
.303
2.805
523.866
346.376
.840
6.120
470.964
211.917
.600
4.380
634.605
349. 981
.220
2.070
693.117
289.124
.274
2.534
517.508
264.348
.553
4.950

222.524
116.013
1.31986
9.64171
233.014
115.9821
1.52571
11.31571
236.128
133.120
1.28429
9.80286
257.077
139.163
1.11571
7.74000
316.500
128.624
.98871
6.80529
302.820
151.0974
1.29329
9.25243

369.021
191.640
.625533
4.327902
385.729
1824385
.452322
2.989135
393.846
239.808
.437906
3.187699
381.592
240.697
.556952
3.500419
404.892
191.510
.536771
3.122657
410.248
243.801
.508198
2.792627

يالحظ من الجدول (2د أن المتوساطات الحساابية للتساهيالت البنكية المباشارة في البنوك التجارية األردنية عينة
الدراساااااااة على الفترة (2018-2010د تراوحت بين (364.501-202.254د كان أعالها في العام  ،2012بينما كان
أقلها في العام  ،2010أما بالنساااابة للتسااااهيالت البنكية نير المباشاااارة فقد تراوحت بين (163.646-115.982د وكان
أعالها في العام  2012في حين كان أقلها في العام  ،2014أما فيما ي،ص العائد على األصاااااااول في البنوك التجارية
األردنية عينة الدراسااااااة خالل فترة الدراسااااااة فقد تراوحت بين (1.52571-0.98871د كان أعالها في العام ،2014
بينما كان أقلها في العام  ،2017وبالنسااابة للعائد على حقوق الملكية فقد تراوحت قيمته ما بين (11.3157-6.80529د
كان أعالها في العام  ،2014في حين كان أقلها في العام .2017
ب .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

التسهيالت البنكية
المباشرة بآالف دينار

 Lnالتسهيالت البنكية
المباشرة بآالف دينار

التسهيالت البنكية غير المباشرة
بآالف دينار

 Lnالتسهيالت البنكية غير
المباشرة بآالف دينار

276.987
463.476
209.546
222.726

14.043
1.099
12.314
16.858

136.910
228.484
905.946
126.257

13.344
1.0677
11.746
16.019

يالحظ من الجدول (3د أن المتوساااط الحساااابي للتساااهيالت البنكية المباشااارة في البنوك التجارية األردنية عينة
الدراساااة على طول فترة الدراساااة كانت (276.987د ،وكانت أقل قيمة لها (222.726د وتعود لبنك القاهرة عمان في
العااام  ،2010وكاااناات أعلى قيمااة لهااا (209.546د وتعود للبنااك العربي في العااام  ،2011ونالحظ من الجاادول أن
المتوسط الحسابي للتسهيالت البنكية المباشرة في البنوك التجارية األردنية خالل فترة الدراسة بلغ (136.910د ،وكانت
أقل قيمة لها (126257د وتعود لبنك القاهرة عمان في العام  ،2011بينما كانت أعلى قيمة لها (905.946د في البنك
العربي في العام .2011
 -2المتغيرات التابعة
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات التابعة على طول فترة الدراسة
Mean
Std. Deviation

العائد على األصول()%
1.267
.558
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العائد على حقوق الملكية()%
9.356
4.000

Maximum
Minimum

16.874
-1.443

2.506
-.166

يالحظ من الجدول (4د أن المتوسط الحسابي للعائد على األصول على طول فترة الدراسة للبنوك األردنية التجارية عينة
الدراساااااااة بلغ (1.267د ،وكانت أقل قيمة له (0.166-د في البنك التجارل األردني في العام  ،2011بينما بلغت أعلى قيمة له
(2.506د وتعود للبنك األردني الكويتي في العام  ،2011أما المتوساااااااط الحساااااااابي للعائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية
األردنية عينة الدراساااة على طول فترة الدراساااة فقد بلغ (9.356د ،وكانت أقل قيمة له (1.443-د وتعود للبنك التجارل األردني
في العام  ،2011بينما كانت أعلى قيمة له (16.874د وتعود لبنك القاهرة عمان في العام .2010

معامل ارتباط بيرسون
يوضا الجدول التالي نتائج اختبار معامل ارتباث بيرسون و لك من أجل معرفة العالقة بين متغيرات الدراسة
الجدول ( :)5اختبار معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
التسهيالت البنكية المباشرة
التسهيالت البنكية نير المباشرة
العائد على األصول
العائد على حقوق الملكية

التسهيالت البنكية
المباشرة

التسهيالت البنكية غير
المباشرة

العائد على
األصول

العائد على حقوق
الملكية

1

299.
1

.540
.414
1

.620
.520
.918
1

يالحظ من الجدول (5د ما يلي:
▪ وجود عالقة ارتباث موجبة بين التسهيالت البنكية المباشرة ونير المباشرة فبلغت (0.299د عند مستوأ داللة
(0.000د.
▪ وجود عالقة ارتباث موجبة بين العائد على األصاااول والعائد على حقوق الملكية فبلغت (0.918د عند مساااتوأ
داللة (0.000د.
▪ وجود عالقة ارتباث موجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة فتراوحت بين (0.620-0.414د.
للتأكد من توافر شاارث عدم التداخل ال،طي (Multicollinearityد ،تم اساات،راج (معامل تضاا،م التباين VIFد
و(التباين المسموح به Toleranceد.
جدول ( )6نتائج اختبار التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة ()Multicollinearity
المتغيرات
التسهيالت االئتمانية المباشرة
التسهيالت االئتمانية نير المباشرة

( VIFمعامل تضخم التباين)
1.08
1.93

( Toleranceالتباين المسموح به)
0.925
0.518

يلااااااير الجدول رقم (6د نلى أن معامل التباين المسااااااموح به للمتغيرات المسااااااتقلة كان أقل من (1د وأكبر من
(0.01د ،وكانت قيم معامل تض،م التباين أقل من (10د ؛ ن يعد لك مؤشرا نلى عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات
المستقلة ،وهذا يدل على قبول القيم وأنها مناسبة وجراا تحليل االنحدار ال،طي المتعدد (Hair et.al.2011د.
ثانياً :اختبار الفرضيات:
الفرضؤؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التساااااهيالت البنكية المقدمة
(المباشرة ،ونير المباشرةد على ربحية البنوك التجارية األردنية (العائد على األصول والعائد على حقوق الملكيةد.
للتحقق من صاااحة الفرضاااية تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلااال عن وجود
أثر وجمالي التسااااهيالت البنكية المقدمة (المباشاااارة ،ونير المباشاااارةد على ربحية البنوك التجارية األردنية (العائد على
األصااول والعائد على حقوق الملكيةد .عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د ،و لك بتقساايم الفرضااية الرئيسااة نلى فرضاايتين
فرعيتين:
الفرضؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاائية عند مساتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التساهيالت البنكية المقدمة
(المباشرة ،ونير المباشرةد على العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية.
قبل اختبار الفرضااايات يجب فحص افتراضاااات نمو ج المربعات الصاااغرأ على سااابيل المثالPooled OLS ،
يجب أن ال تعاني من ملاكل االعتدال و االرتباث الذاتي واختال التباين.
تم نجراا اختبار (Jarque-Bera normality testدو لك للكلااال عن أن البيانات موزعة طبيعيا حيث تبين
أن قيمة ال  0.114= p-valeو هي أكبر من  %5؛ مما يلااااير نلى أن البيانات موزعة طبيعيا ،وتفساااار نظرية النهاية
المركزية (Central Limit Theoremد.

291

اختبار  Breusch-Pagan / Cook-Weisbergال يظهر وجود ملاااااااكلة اختال التباين ألن القيمة المعنوية
بلغت(0.041د وهي أقل من  %5وقيمة كال تساااااول (4.17د ؛مما يدل على رفض قبول الفرضااااية العدمية التي تنص
على أنه ال يوجد أثر.
لكن اختبار  Wooldridgeال يظهر وجود ملاااااااكلة االرتباث الذاتي ألن القيمة المعنوية بلغت (0.09د وهي
أعلى من  %5وقيمة  Fتسااااااااول (4.055د؛ مما يدل على قبول الفرضاااااااية العدمية التي تنص على أنه ال يوجد ارتباث
اتي.
تظهر االختبارات وجود ملاااكل متعلقة باختال التباين لذلك ساايتم اساات،دام Roboust Standards Errors
لتصحيحها.
أوالً :تحليل االختبارات:
فحص النمو ج األنسب من بين المربعات الصغرأ المجمعة والتأثيرات الثابتة والتأثيرات العلوائية ( pooled
OLS Vs. Fixed Effect Vs. Random Effectد
ثانياً pooled Vs. FE :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة
بناا على اختبار  F-testالختيار النمو ج األنسااااااب بين المربعات الصااااااغرأ المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت
المعنوية (0.00د وهي أقل من  %5وقيمة  Fتساااول (29.838د ؛ مما يدل على قبول الفرضااية البديلة التي تنص على
اختيار التأثيرات الثابتة.
ثالثاً pooled Vs. RE :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية
الختيار النمو ج األنسااب بين المربعات الصااغرأ المجمعة والتأثيرات العلااوائية تم اساات،دام اختبار Breuch
 .& Paganوكانت نتيجة كال=  123.80مع قيمة  P=0.000وهي أقل من  %5؛ مما يدل على قبول الفرضااية البديلة
التي تنص على اختيار التأثيرات العلوائية.
رابعاً FE Vs. RE :مقارنة بين التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية
يظهر اخت بار  hausmanأن قي مة المعنو ية تساااااااااول (0.57د وهي أكبر من  0.05؛ م ما يدل على اخت يار
التأثيرات العلوائية ،وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بناا على جدول (7د التأثيرات العلوائية.
جدول ( :)7معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع (الفرضية الفرعية األولى)
نموذج العائد على األصول
(الثابت(

Coef.

Std. Err.

z

P>z

95% Conf.

Interval

0.001

0.014

0.11

0.909

-0.026

0.030

التسهيالت االئتمانية المباشرة
التسهيالت االئتمانية نير المباشرة

0.007
0.008

0.001
0.002

4.21
3.78

0.000
0.000

0.004
0.004

0.011
0.013

بناا على نتائج الجدول رقم (7د يتضاااا أن التساااهيالت االئتمانية المباشااارة كانت لها نساااهام بالتأثير على العائد
على األصااول بناا على قيمة الـااااااا ا  p-value = 0.00وهي أقل من مسااتوأ الداللة  ،%5ويتضااا من قيمة المعامالت
والبالغة  0.007والتي تلاااير بأن العالقة بين التساااهيالت االئتمانية المباشااارة و العائد على األصاااول هي عالقة طردية،
لكن التسهيالت االئتمانية نير المباشرة كانت لها نسهام بالتأثير على العائد على األصول بناا على قيمة ال = p-value
 0.00وهي أقل من مساااااااتوأ الداللة  ،%5ويتضاااااااا من قيمة المعامالت والبالغة  0.008التي تلاااااااير بأن العالقة بين
التسهيالت االئتمانية نير المباشرة والعائد على األصول هي عالقة طردية.
الفرضؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التسااهيالت البنكية المقدمة
(المباشرة ،ونير المباشرةد على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.
تم فحص افتراضاااااااات نمو ج المربعات الصاااااااغرأ (االعتدال واالرتباث الذاتي واختال التبايند قبل اختبار
الفرضية وكانت النتائج على النحو اآلتي:
تم نجراا اختبار (Jarque-Bera normality testد ،و لك للكلااال عن أن البيانات موزعة طبيعيا ؛ ن تبين
أن قيمة ال  0.088= p-valeو هي أكبر من  %5؛ مما يلاااير نلى أن البيانات موزعة طبيعيا ،و تفسااار نظرية النهاية
المركزية (Central Limit Theoremد.
اختبار  Breusch-Pagan /Cook-Weisbergال يظهر وجود ملاااااااكلة اختال التباين ألن القيمة المعنوية
بلغت (0.009د وهي أقل من  %5وقيمة كال تسااااول (6.70د؛ مما يدل على رفض قبول الفرضاااية العدمية التي تنص
على أن التباين ثابت وال يوجد به اختال وبالتالي يوجد ملاااااكل متعلقة باختال التباين .لكن اختبار  Wooldridgeال
يظهر وجود ملاااااكلة االرتباث الذاتي؛ ألن القيمة المعنوية بلغت (0.03د وهي أقل من  %5وقيمة  Fتسااااااول (7.875د
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مما يدل على عدم قبول الفرضاااااااية العدمية التي تنص على أنه ال يوجد ارتباث اتي ،وبالتالي يوجد ملاااااااااكل متعلقة
باالرتباث الذاتي.
تظهر االختبارات وجود ملاااااااكل متعلقة باختال التباين واالرتباث الذاتي لذلك ساااااايتم اساااااات،دام Roboust
 Standards Errorsلتصحيحها.
أوالً :تحليل االختبارات:
فحص النمو ج األنسب من بين المربعات الصغرأ المجمعة والتأثيرات الثابتة والتأثيرات العلوائية ( pooled
OLS Vs. Fixed Effect Vs. Random Effectد
ثانياً pooled Vs. FE :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة
بناا على اختبار  F-testالختيار النمو ج األنسااااااب بين المربعات الصااااااغرأ المجمعة والتأثيرات الثابتة بلغت
المعنوية (0.00د وهي أقل من  %5وقيمة  Fتساااول (18.316د ؛ مما يدل على قبول الفرضااية البديلة التي تنص على
اختيار التأثيرات الثابتة.
ثالثاً pooled Vs. RE :مقارنة بين المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات العشوائية
الختيار النمو ج األنسااب بين المربعات الصااغرأ المجمعة والتأثيرات العلااوائية تم اساات،دام اختبار Breuch
 .& Paganوكانت نتيجة كال= 77.93مع قيمة  P=0.000وهي أقل من  %5؛ مما يدل على رفض الفرضاااااية البديلة
التي تنص على أنه ال يوجد أثر.
رابعاً FE Vs. RE :مقارنة بين التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية
يظهر اختبار  hausmanبأن قيمة المعنوية تساااااااااول (0.199د وهي أكبر من  0.05مما يدل على اختيار
التأثيرات العلوائية ،وبالنهاية سيتم التعليق على النتائج بنااعلى جدول (8د التأثيرات العلوائية.
جدول ( :)8معامالت التأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع (الفرضية الفرعية الثانية)
نموذج العائد على حقوق الملكية
(الثابت(
التسهيالت االئتمانية المباشرة
التسهيالت االئتمانية نير المباشرة

Coef.
0.095
0.058
0.061

Std. Err.
0.110
0.015
0.018

z
0.86
3.85
3.24

P>z
0.387
0.000
0.001

95% Conf.
-0.120
0.028
0.024

Interval
0.311
0.088
0.098

بناا على نتائج الجدول رقم (8د يتضاااا أن التساااهيالت االئتمانية المباشااارة كانت لها نساااهام بالتأثير على العائد
على حقوق الملكية بناا على قيمة ال p-value = 0.00وهي أقل من مساااتوأ الداللة  %5ويتضاااا من قيمة المعامالت
والبالغة  0.058و التي تلاااااااير بأن العالقة بين التساااااااهيالت االئتمانية المباشااااااارة والعائد على حقوق الملكية هي عالقة
طردية ،أيضااا التسااهيالت االئتمانية نير المباشاارة كانت لها نسااهام بالتأثير على العائد على حقوق الملكية بناا على قيمة
ال  p-value = 0.00وهي أقل من مستوأ الداللة  ،%5ويتضا من قيمة المعامالت و البالغة  0.061والتي تلير بأن
العالقة بين التسهيالت االئتمانية نير المباشرة و العائد على حقوق الملكية هي عالقة طردية.
النتائج والتوصيات
أوالً :مناقشة النتائج
مناقلة النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة على طول فترة الدراسة (2018-2010د ،وهي- :
▪ أظهرت النتائج أن المتوساااااط الحساااااابي للتساااااهيالت البنكية المباشااااارة في البنوك التجارية األردنية خالل فترة
الدراساااااة بلغ (136.910د ،وكانت أقل قيمة لها (126257د وتعود لبنك القاهرة عمان في العام  ،2011بينما
كانت أعلى قيمة لها (905.946د في البنك العربي في العام  .2011ويرأ الباحثان أن هذا شااااااايا نيجابي في
البنوك ،و لك لسعي ندارة البنوك نحو تأمين التسهيالت البنكية المباشرة لعمالئها للتوصل ألعلى ربحية ممكنة.
▪ كلاااافت نتائج الدراسااااة أن المتوسااااط الحسااااابي للعائد على األصااااول على طول فترة الدراسااااة للبنوك األردنية
التجارية عينة الدراسااااااة بلغ (1.26756د ،وكانت أقل قيمة له (0.166-د في البنك التجارل األردني في العام
 ،2011بين ما بل غت أعلى قي مة له (2.506د وتعود للب نك األردني الكويتي في ال عام  ،2011أ ما المتوساااااااط
الحساااابي للعائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية عينة الدراساااة على طول فترة الدراساااة فقد بلغ
(9.35616د ،وكانت أقل قيمة له (1.443-د وتعود للبنك التجارل األردني في العام  ،2011بينما كانت أعلى
قيمة له (16.874د وتعود لبنك القاهرة عمان في العام  .2010ويرأ الباحثان أن للعائد على حقوق الملكية له
أثر نيجابي في تحسااااين ربحية البنوك ،و لك واضااااا من خالل ارتفاع مسااااتوأ احتفاظ البنوك التجارية بزيادة
حجم الموجودات المملوكة كونها تؤثر على ربحيتها.
▪ بينت النتائج وجود تأثير سلبي بين التسهيالت المباشرة والربحية.
مناقلة نتائج اختبار فرضيات الدراسة ،وهي- :
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▪ أظهرت نتائج الدراسااة أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التسااهيالت البنكية
المقدمة (المباشرة ،ونير المباشرةد على العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية.
▪ أظهرت النتائج يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α ≥ 0.05د وجمالي التساااااهيالت البنكية المقدمة
(المباشرة ،ونير المباشرةد على العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية األردنية.
وهي نتائج اتفقت مع دراسااة أبو زعيتر (2006د في أنه هناك عالقة طردية بين نساابة الساايولة وربحية البنوك
والمقاساااااااة بمعدل العائد على الموجودات ،وبالتالي فقد بينت الدراساااااااة أن هناك ضااااااارورة الزمة على البنوك بتنويع
اسااتثماراتها من أجل زيادة نيراداتها ،وتوافقت مع دراسااة الغرايبة ودرادكة والباش (2016د التي توصاالت نلى أن هناك
أثرا للتسااااهيالت البنكية كالقروض على ربحية البنوك وداللة على لك فقد أوضااااحت الدراسااااة أن على البنوك أن تركز
على عاادم التنوع في تقااديم محااافظ القروض الم،تلفااة باال أن تركز على نوع واحااد ،و لااك لمااا لااه أثر كبير في زيااادة
ربحيتها .واتفقت نتائج هذه الدراساااة مع دراساااة ساااعادة والزيدانين (2017د التي توصااالت نلى نتيجة مفادها أن لتوظيل
الودائع االسااتثمارية على ربحية المساااهمين في البنوك اوسااالميّة ،وبينت أن هناك ضاارورة الهتمام اودارات في البنوك
اوسالمية بصيغ التمويل واالستثمار باعتبارها بديال مناسبا ألدوات اوقراض التي تقوم عليها الصيرفة التقليدية .واتفقت
نتائج هذه الدراساااة مع دراساااة (Bordeleau, Graham, 2010د التي بينت أن هناك أهمية لإلدارة الساااليمة لألصاااول
المالية والساااايولة البنكية من خالل وضااااع طرق معايير جديدة للساااايولة ،ن نن حيازة األصااااول المالية تؤثر على ربحية
البنوك ،وبالتالي فإن الربحية تتحسن بالنسبة للبنوك التي تمتلك األصول السائلة وتتمكن في است،دامها بلكل صحيا.
واتف قت هذه الن تائج مع دراسااااااااة (Petria,2015د ،التي بي نت أن ك فااة اودارة وم ،اطر االئت مان وم ،اطر
السااايولة وتنويع األعمال التجارية والمنافساااة والنمو االقتصاااادل لها تـاااااااااأثير على ربحية البنوك بمؤشاااراتها العائد على
متوسط األصول أو العائد على متوسط حقوق الملكية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة نلى وجود تعثر في بعض التسااااهيالت الممنوحة للعمالا ،وعدم تسااااديدها في الفترة
الزمنية المحددة ،وخاصااااة تسااااهيالت اللااااركات الكبرأ ،لذلك فإن البنوك تقوم بحجز م،صااااصااااات لمواجهة تعثر هذه
التسهيالت حسب تعليمات البنك المركزل ،ويتم اقتطاعها من صافي األرباح مما يؤثر سلبا على تحقيق األرباح.
ثانياً :التوصيات
وفي ضوا نتائج الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يأتي- :
▪ يوصااااااي الباحثان ندارات البنوك التجارية األردنية التركيز على مسااااااتوأ احتفاظها باألصااااااول وبالموجودات
المملوكة ،و لك لتحسين مستوأ ربحيتها.
▪ يوصاااااي الباحث البنوك التجارية األردنية التركيز على التساااااهيالت الممنوحة للعمالا كونها لها األثر اويجابي
على ربحية البنوك التجارية وهي الحلقة األساسية في تمويل أنلطة البنك.
▪ يو صي الباحثان البنوك التجارية بأن تركز على جانب الت سهيالت االئتمانية المتمثلة بالقروض ،و لك من خالل
اتباع األسس العلمية الصحيحة في عملية االقتراض ،وحجمها ،ونوعها وعددها.
▪ يو صي الباحثان البنوك التجارية األردنية بزيادة االهتمام بجانب الت سهيالت البنكية ال،ا صة بالقروض اونتاجية
لما لها من أثر كبير على دعم االقتصاد الدولي ،باوضافة نلى زيادة الربحية لدأ البنوك.
▪ يوصااي الباحثان بضاارورة دراسااة طلبات التسااهيالت االئتمانية المقدمة للعمالا من حيث كلاال التدفقات النقدية
لمعرفة قدرة العمالا على االلتزام بساااااداد األقسااااااث وتواري االساااااتحقاق ،نضاااااافة نلى دراساااااة تاري العمالا
وتعامالتهم السابقة مع البنوك ،ومدأ التزامهم بسداد التسهيالت الممنوحة لهم سابقا.
قائمة المصادر والمراجع:
أوالً :المراجع العربية
التجارية العاملة في فلسطين (2004-1997د ،رسالة ماجستير نير

أبو زعيتر ،باسل (2006د .العوامل المؤثرة على ربحية المصار
منلورة ،الجامعة اوسالمية بغزة ،نزة ،فلسطين.
أبو شي،ة ،رائد (2016د .أثر مسموعات العميل على قرار منا التسهيالت االئتمانية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير
نير منلورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
بالحاج ،أسماا وفالح ،فاطمة (2013د .دور البنـــــوك التجارية في تمويل العمليات االستثمارية دراسة حالة البنك الوطني الجزائرل ،شهادة
بكالوريود ،جامعة قاصدل مرباح – ورقلة  ،-الجزائر.
بركاني ،كريمة (2016د .دور الضمانات البنكية في التقليل من القروض المتعثرة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ،رسالة ماجستير
نير منلورة ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
التميمي ،محفوظ (2012د .القوائم المالية المدققة الصادرة عن منلأت االعمال وأثرها في ات،ا قرارات االئتمان في البنوك التجارية اليمنية،
مجلة العلوم اودارية واالقتصادية45(2 ،د.52-45 ،
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التجارية السورية خالل الفترة (2010-2006د،

جمعة ،فرح (2012د .السياسة االئتمانية وأثرها على جودة محفظة القروض في المصار
رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة دملق ،سوريا.
حابس ،ايمان (2013د .دور التحليل المالي في منا القروض ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة قاصدل مرباح ،الجزائر.
الحسين ،بسام (2016د .العوامل المؤثرة على ربحية المصار ال،اصة في سورية-دراسة تطبيقية ،مجلة جامعة البعث38( ،33 ،د-71 ،
.104
خال  ،ضيل (2015د .البنوك التجارية ودورها في تمويل التجارة ال،ارجية دراسة حالة – بنك الفالحة والتنمية الری یة – وكالة أم البواقي
خالل الفترة  ،2014-2000رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
رقاقدة ،نبيلة (2016د .دراسة قياسية للعوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية حالة بنك سوسييتي جنيرال الجزائر للفترة (2014-2004د،
رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة قاصدل مرباح ،ورقلة ،الجزائر.
زاينة ،آيت وازو (2012د .مسؤولية البنك المركزل في مواجهة األخطار المصرفية في ظل القانون الجزائرل ،أطروحة دكتوراه نير منلورة،
جامعة مولود معمرل ،الجزائر
زيد ،أيمن (2013د .ندارة الم،اطر االئتمانية في المصار التجارية وفقا لمتطلبات لجنة بازل ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة المسيلة،
الجزائر.
سعادة ،عبداهلل والزيدانيين ،هيام (2017د .أثر توظيل الودائع االستثمارية في ربحية المساهمين :دراسة تطبيقية على المصار اوسالمية
األردنية ،المجلة األردنية في الدراسات اوسالمية13( 2 ،د.271-267 ،
سقالب ،فريدة (2012د .حوالة الحق كآلية لنقل األصول في عمليات التوريق المصرفي ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني2(1 ،د-302 ،
.315
اللمالي ،محمد (2015د .معايير ومقومات منا التمويل والتسهيالت االئتمانية ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة نزة اوسالمية ،فلسطين.
شنة ،فاطمة (2012د .ندارة الم،اطر االئتمانية ودورها في الحد من القروض المتعثرة –دراسة تطبيقية للمصار الجزائرية ،-رسالة ماجستير
نير منلورة ،جامعة قاصدل مرباح بورقلة ،الجزائر.
شهاب الدين ،ابتسام (2016د .الحصة السوقية للتسهيالت المصرفية وأثرها على ربحية البنوك التجارية األردنية .دراسة اختبارية على البنوك
التجارية األردنية للفترة من  ،2014-2010رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة اللرق األوسط ،عمان ،األردن.
اللي  ،عبد الغفار (2008د .أثر التمويل بالمرابحة على الربحية في المصار السودانية ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،ال،رطوم ،السودان.
اللي،لي ،هديل (2012د .العوامل الرئيسة المحددة لقرار االئتمان المصرفي في البنوك التجارية األردنية ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة
اللرق األوسط ،األردن.
صيام ،وليد وخريوش ،حسني (2002د .العوامل المؤثرة في ربحية البنوك التجارية في األردن (دراسة ميدانيةد ،مجلة جامعة الملك عبد
العزيز :االقتصاد واودارة16( 2 ،د150-133.،
طهير ،أميرة (2017د .ندارة الم،اطر في البنوك التجارية الجزائرية وفقا لمعايير بازل دراسة حالة عينة من الوكاالت البنكية بأم البواقي،
رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة العربي بن مهيدل -أم البواقي ،-الجزائر.
عادل ،هبال (2012د .نشكالية القروض المصرفية المتعثرة دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جـامعة الجزائر ،الجزائر.
عثمان ،محمود (2013د .ندارة تحليل االئتمان ،ث ،1عمان :دار الفكر للطباعة والنلر والتوزيع.
عقل ،مفلا (2007د .وجهات نظر مصرفية ،ث ،2عمان :مطابع البنك العربي للنلر والتوزيع.
عيسى ،أمجد (2004د ،السياسة االئتمانية للبنوك العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
الغرايبة ،محمد ودراركة ،ديمة والباش ،والا (2015د .أثر التنويع في محافظ القروض على عائد البنوك-دراسة حالة البنوك التجارية األردنية،
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الملخص

تكمن أهمية الدراساااة في بيان واقع البيدة الساااياحية بأبعادها (التلاااريعات القانونية الساااياحية ،والدعم اللوجساااتي
السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد في األردن ومدأ قدرة القطاع السياحي في الجذب السياحي في تعزيز
معار القائمين على المعالم ال سياحية للقيام بأدوارها بكفااة وفعالية .وهدفت الدرا سة نلى قياد أثر البيدة ال سياحية على
الجذب السياحي في األردن ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من زوار المناطق
السياحية في األردن .وتم اختيار عينة علوائية من مجتمع الدراسة بلغت (383د زائرا من السياح األردنيين (المحلييند
في اقليم الجنوب المث لث الذهبي (البتراا ،ووادل رم ،والعقبةد ،وتكونت وحدة الم عاينة من جميع السااااا ا ياح األردنيين
(المحلييند ويبلغ عددهم (383د فردا ،وتم اساااترداد (383د اساااتبانة ،وتم اساااتبعاد (19د و لك لعدم صاااالحيتها للتحليل
اوحصائي .ولغايات جمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق أهدا الدراسة تم است،دام االستبانة ،وبعد تحليل البيانات
من خالل االسااااتعانة ببرنامج الحزم اوحصااااائية للعلوم االجتماعية (SPssد ومنها المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات
المعيارية ،ومعامالت االنحدار االحادل والمتعدد ،ومعامل ألفا كرونباخ .وتوصااااااالت الدراساااااااة نلى وجود أثر ل داللة
نحصااااائية للبيدة السااااياحية بأبعادها (التلااااريعات القانونية السااااياحية ،والدعم اللوجسااااتي السااااياحي ،والثقافة السااااياحية،
والتساااااااويق الساااااااياحيد على الجذب الساااااااياحي بأبعاده (الرنبة والتفضااااااايل ،واالساااااااتمتاع ،والتكرار الساااااااياحيد في
األردن.وأوصاات الدراسااة باالعتماد على النتائج بعدد من التوصاايات ،كان من أهمها تبني أبعاد البيدة السااياحية؛ لتحقيق
اوفادة األفضل في صيانة السياسات واوستراتيجيات التسويقية السياحية لتحقيق االستدامة في قطاع السياحة ،وضرورة
تحديث ال،طط األساسية ألبعاد الجذب السياحي وتطويرها ،وتنويع عوامل الجذب للمساهمة في زيادة الرنبة والتفضيل
لدأ السياح.
الكلمات المفتاحية :البيدة السياحية ،الجذب السياحي ،األردن ،السياحة المستدامة ،السياحة الداخلية ،التسويق السياحي.
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The Impact of Tourism Environment on Tourism Attractiveness in Jordan
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Amman Arab University
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Abstract
The importance of the study lies in explaining the reality of the tourism environments
in its dimensions (tourism legal legislation, tourism logistical support, tourism culture,
tourism marketing) in Jordan and the extent of the tourism sector's ability to attract tourism
for an effort to enhance the knowledge of tour operators to carry out their roles efficiently
and effectively.The study aimed to measure the impact of the tourism environment on
tourist attractions in Jordan. The study relied on the descriptive and analytical method. A
random sample of 383 visitors was selected from Jordanian (local) tourists in southern
region in Jordan. The sampling unit consisted of all (383) Jordanian tourists (383 individuals),
(383) questionnaires were retrieved, and (19) were excluded because they were not valid
for statistical analysis. After analyzing the data through the use of the Statistical Package for
Social Sciences (SPss) program, including arithmetic averages and standard deviations, single
and multiple regression coefficients, and the Alpha Cronbach coefficient. For collecting the
data and information necessary to achieve the objectives of the study, the questionnaire
was used. The study found that there is a statistically significant impact of the tourism
environment in its dimensions (tourism legal legislation, tourism logistical support, tourism
culture, tourism marketing) on the tourist attraction dimensions (desire, preference,
enjoyment, tourist repetition) in Jordan. Based on the results, the study recommended a
number of recommendations, the most important of which was the adoption of the
dimensions of the tourism environment and the constant endeavor to review the
experiences of developed countries in the field of tourism to achieve the best benefit in the
application of these dimensions. The necessity of updating and developing the basic plans
for tourism marketing policies and strategies to achieve sustainable development in the
tourism sector, and diversification of tourist attractions to contribute to increasing the
desire and preference of tourists.
Keywords: Tourist Environment, Attractions, Jordan. Sustainable Tourism, Tourism
Marketing.
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المقدمة
تعد الساااياحة واحدة من أهم القطاعات االقتصاااادية العالمية ،فأشاااارت العديد من التقارير الدولية الصاااادرة عن
منظمة السااياحة العالمية لعام  2020نلى أن قطاع السااياحة واحدا من أصاال ثالثة قطاعات رئيسااية تقود العالم في القرن
الحالي ،نلى جانب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،مما يلير نلى أهمية صناعة السياحة على المستوأ الدولي.
ونن تطور السااياحة ال يعتمد على توفير الموارد السااياحية ومناطق الجذب السااياحي ،وننما في كيفية اسااتغالل واساات،دام
تلك الموارد في عملية تنمية الساياحة ،وتعتمد صاناعة الساياحة على تعاون كافة العناصار واومكانيات وجهود القطاعات
التي لها عالقة مباشاارة أو نير مباشاارة بالقطاع السااياحي ،وتتجسااد القيمة المضااافة في تطوير مناطق الجذب السااياحي
بتكاملية كافة أطرا صااناعة السااياحة الوارد كرها سااابقا ،من خالل تنمية التسااويق السااياحي وتطبيق مفاهيم وأساااليب
التسااويق الحديث في مجال السااياحة ،وقد واكبت هذه التوجهات تغييرات موازية في كثير من مجاالت ال،دمة السااياحية،
وما تتصل به من خصائص مميزة ،ن أصبا التسويق السياحي ضرورة تقتضيها الطبيعة التنافسية لألسواق التي تعمل
فيها المؤسسات السياحية ،حيث أن المنافسة الحادة دعت المؤسسات السياحية نلى أن تفكر جديا في الكيفية التي يمكن بها
مواجهة التحديات التي تفرضااها تلك المنافسااة ،اأن ديناميكية الحاجات والرنبات بالنساابة لل،دمة السااياحية ساااعدت على
بلورة اتجاهات حديثة لدأ المؤسسات السياحية ،مما ساهم في تعزيز المفهوم التسويقي في تأدية وتقديم ال،دمة السياحية
(الدعمي2018 ،د.
ظهر المفهوم الحديث للتساااويق الذل يرتكز على المساااتهلك ويت،ذ من نشاااباع حاجاته ورنباته محورا أسااااسااايا
تدور حوله جميع الجهود واألنلطة التسويقية ،ولم يقت صر النلاث الت سويقي على ال سلع وال،دمات النمطية ،بل امتد نلى
صاااااناعة الساااااياحة باعتبارها تمثل مصااااادرا مهما من مصاااااادر الدخل في المجتمعات الحديثة ،فاهتمت المملكة األردنية
الهاشامية بهذه الصاناعة اهتماما كبيرا لتنويع مصاادر الدخل لديها ،واساتغالل ثرواتها الطبيعية والتاري،ية اساتغالال أمثل
يحقق أكبر عائد اقتصادل (ال،رابلة2016 ،د.
تُعد السااااااياحة في األردن من أهم القطاعات في اقتصاااااااد البالد ،ن تُلااااااكل  %13من الناتج المحلي اوجمالي.
وتصال عائداتها نلى نحو  4.3مليارات دوالر سانويا ،ن زار األردن عام  5.3( 2019د مليون ساائا من م،تلل أنحاا
العالم (الكتاب اوحصائي السنول ،وزارة السياحة األردنية2019 ،د.
تتميز األردن بعدد كبير من المقومات المتنوعة بكافة أشاااااكالها الطبيعية والبلااااارية والحضاااااارية ،والتي تعتمد
عليها صااناعة السااياحة األردنية ،فقد حبى اهلل أراضااي المملكة األردنية الهاشاامية بعدد من عناصاار جذب سااياحي متفردة
بلااكل عام ،وخاصااة في نقليم المثلث الذهبي في جنوب األردن بلااكل خاص ،لذا اهتمت الدراسااة ببيان مقومات الجذب
السياحي ،ودراسة العالقة بين البيدة السياحية ومدأ تأثيرها على مقومات الجذب السياحي في األردن بأبعاده.
مشكلة الدراسة
اسااتدل الباحثان على ملااكلة الدراسااة من خالل عمل أحدهما في وزارة البيدة ،وبلااكل خاص في قساام التوعية
البيدية السااياحية ،نضااافة نلى مراجعتها للدراسااات التي أوصاات بالمزيد من الدراسااة حول البيدة السااياحية ومدأ تأثرها
على مقومات الجذب السااياحي ،مثل :دراسااة حسااين (2018د ،ودراسااة عبد الفتاح وآخرين (2019د ،ودراسااة Giglio
) et al., Boivin & Tanguay (2019لذلك فإن الغرض من هذه الدراسااااااة قياد أثر البيدة السااااااياحية على مقومات
الجذب السياحي في األردن.
ويمكن تحقيق هذا الغرض باوجابة عن التساؤالت اآلتية:
السؤؤؤؤال الرئيس :ما أثر البيدة الساااياحية بأبعادها (التلاااريعات القانونية الساااياحية ،والدعم اللوجساااتي الساااياحي ،والثقافة
السااياحية ،والتسااويق السااياحيد على الجذب السااياحي بأبعاده (الرنبة والتفضاايل ،واالسااتمتاع ،والتكرار السااياحيد في
األردن؟
وتتفرع عنه األسدلة اآلتية:
السؤؤؤؤؤال الفرعي األول :ما أثر البيدة السااااياحية بأبعادها (التلااااريعات القانونية السااااياحية ،والدعم اللوجسااااتي السااااياحي،
والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الرنبة والتفضيل في األردن؟
السؤؤؤؤال الفرعي الثاني :ما أثر البيدة الساااياحية بأبعادها (التلاااريعات القانونية الساااياحية ،والدعم اللوجساااتي الساااياحي،
والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على االستمتاع السياحي في األردن؟
السؤؤؤؤال الفرعي الثالث :ما أثر البيدة الساااياحية بأبعادها (التلاااريعات القانونية الساااياحية ،والدعم اللوجساااتي الساااياحي،
والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على التكرار السياحي في األردن؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراساااة من جانبين ،هما :األهمية النظرية واألهمية التطبيقية من خالل ما ساااتقدمه من نطار نظرل
يتناول مو ضوع البيدة ال سياحية ومتغيراتها من جهة ،وكيفية تأثيره على الجذب ال سياحي ومتغيراته من جهة أخرأ ،في
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األردن ،و لك من خالل بناا نطار نظرل في موضاااوع البيدة الساااياحية والجذب الساااياحي ،نضاااافة نلى نثراا المكتبات
المحلية والعربية بنتائج الدراسة وتوصياتها.فيما ستتوصل له من نتائج وتو صيات ،التي من المؤمل أن تقدم نلى األردن
حول أهمية البيدة الساااياحية ،وكيفية تأثيرها على الجذب الساااياحي ،وتعزيز معار القائمين على المعالم الساااياحية للقيام
بأدوارها بكفااة وفعالية .ويأمل الباحثان أيضاااااا أن تلاااااكل نتائج هذه الدراساااااة منطلقا نلى أبحاث أخرأ مساااااتقبلية ،يتم
نجراؤها على األردن.
فرضيات الدراسة
بناا على ملكلة الدراسة وأسدلتها ،فقد تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية:
 :Ho1ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ ) (α = 0.05للبيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية،
والدعم اللوجسااتي السااياحي ،والثقافة السااياحية ،والتسااويق السااياحيد على الجذب السااياحي بأبعاده (الرنبة والتفضاايل،
واالستمتاع ،والتكرار السياحيد في األردن .وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 :Ho1-1ال يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ (α=0.05د للبيدة السااااااياحية بأبعادها (التلااااااريعات القانونية
السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الرنبة والتفضيل في األردن.
 :Ho1-2ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للبيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية،
والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على االستمتاع السياحي في األردن.
 :Ho1-3ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ (α=0.05د للبيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية،
والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على التكرار السياحي في األردن.
أنموذج الدراسة
باالعتماد على الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة قام الباحثان بتصميم أنمو ج الدراسة
اآلتي:
المتغير التابع
المتغير المستقل
H0
الجذب السياحي
البيدة السياحية

H0-1
H0-2

H0-3الدراسة
الشكل ( :)1أنموذج

األنمو ج من نعداد الباحثين باالعتماد على الدراساااات الساااابقة (دراساااة حساااين (2018د ،ودراساااة عبد الفتاح
وآخرون (2018د ،ودراسة ) ،Giglio et al., (2019ودراسة )Boivin & Tanguay (2019د
األطار النظري والدراسات السابقة
األطار النظري
البيئة السياحية
شاااااكل التطور في تكنولوجيا النقل واالتصااااااالت واللاااااعور بأهمية وقت الفراغ ظهور مفهوم السااااافر الجماعي
 Mass Travelالذل يلاااااير نلى زيادة كبيرة في نعداد المساااااافرين وظهور مفهوم تنظيم الرحالت الجماعية (الساااااياحة
المنظمةد التـاااي كـاااان رائدها (توماد كوك ) Thomas Cookوالذل قام بأول رحلة منظمة في التاري  ،وقد وجد كوك
أن تنظيم الرحالت ات األسااااعار والكلل الموحدة ساااااهم في انتلااااار الرحالت الجماعية ،وتوساااايعها بحيث خرجت من
نطارها المحلي نلى الدولي ،حيث قام بتنظيم رحالت نلى دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنساااااا وجبال األلب ،وسااااااهمت
اللااركات األوروبية والبنوك في دعم مفهوم الرحالت المنظمة خاصااة بعد نمو الطبقة الوسااطى وانتلااار النقل السااككي
(Charles et al., 2019د.
كانت بداية العصاااار الحديث السااااياحة تتركز على االنتقال داخل الدولة (السااااياحة المحليةد ،فالساااافر ال،ارجي
مح صورا باألننياا والمثقفين ،فظهرت مواقع داخلية تتمتع بجانبه المظهر البيدي  ،Sceneryوهذا أدأ نلى بداية ظاهرة
الم،يمات الساااااااياحية  Holiday campفي مطلع الثالثينيات ولكن هذه الظاهرة توساااااااعت بعد الحرب العالمية الثانية
(Rita et al. 2009د.
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أبعاد البيئة السياحة
أوالً:التشريعات القانونية السياحية
تعتبر التلريعات السياحية العمود الفقرل في دعم صناعة السياحة في األردن كأحد المدخالت الهامة في تطوير
البيدة السياحية ،مما يسهم في تمكين مقومات الجذب السياحي ،وقد اتصفت التلريعات السياحية في األردن خالل مراحل
زمنية بعدم ثباتها ،مما انعكس سلبا على تطوير مقومات الجذب السياحي ،وقد تنبهت وزارة السياحة في عام  2018نلى
أهمية وجود تلريع سياحي يواكب وينسجم مع التلريعات السياحية العالمية معتمدة على كافة أبعاد البيدة السياحية بلكل
متكامل ومفصااااال ،وعند اساااااتعراض اوساااااتراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الساااااياحي األردني خالل األعوام (-2018
2020د ،وتبين أهمية ندماج هذا الجانب الهام مما يؤدل نلى ديمومة المنتج الساااااياحي وتساااااويقه بلاااااكل أمثل من خالل
تطبيق نهج التنمية السااياحية المسااتدامة المرتكزة على التلااريعات السااياحية المعاصاارة في تطوير المواقع السااياحية في
األردن (Bazazo et al., 2017د.
ثانياً:الدعم اللوجستي السياحي
مع حلول منتصااال خمساااينات وبداية ساااتينات القرن الماضاااي أدركت المنظمات أهمية تلبية احتياجات العمالا
وتحقيق تطلعاتهم من جهة ،وخفض التكاليل من جهة أخرأ في بناا المركز التنافسي للمنظمة ونكسابها الميزة التنافسية
وتحقيق األرباح (الحاج2016 ،د ،وهذا يعني أن تحقيق المنظمة وساااااااتراتيجية التمايز يتحدد بناا على ما تتسااااااام به
األنلاااطة واألعمال اللوجساااتية من كفااة من حيث التكلفة ،وفاعلية من حيث تقديم ال،دمة للعمالا (مصاااطفى2012 ،د.
عندها بدأ االهتمام ينصاااب على ضااارورة وجود ندارة لألنلاااطة اللوجساااتية قادرة على معالجة نقاث ال،لل التي أدت نلى
نهمال األنلطة اللوجستية (الحاج2016 ،د.
وترتبط العالقة بين البيدة السياحية بأبعادها ومقومات الجذب السياحي في األردن بتكاملها وشموليتها باالرتكاز
على مقومات الدعم اللوجستي ،فالعالقة القوية المتماسكة بين البيدة السياحية بأبعادها ،وتتميز بلكلها الطردل القول في
ظل وجود بيدة لوجستية داعمة ومساندة للبيدة السياحية التي اعتمدت على صناعة السياحة في تطوير مفاهيم ومرتكزات
الدعم اللوجساااتي ،ينعكس -نيجابا على تطوير صاااناعة ساااياحية راقية ومساااتدامة ،ولكن ما تلاااهده في صاااناعة الساااياحة
األردنية أن العالقة بين مفردات البيدة الساااااااياحية بمفرداتها كافة مع مقومات الجذب الساااااااياحي تفتقر نلى وجود دعامة
لوجسااتية قائمة على أسااس علمية تعتمد على طبيعة المواقع السااياحية (الحضااارية ،والطبيعية والبلااريةد ،فعملية تطوير
المنتج السااااياحي يجب أن تتؤاام مع البيدة السااااياحية ،وترتكز على الدعم اللوجسااااتي بناا على مقومات األردن الطبيعية
والجغرافية والبلاااارية المتنوعة ،ولذلك معظم نسااااتراتيجيات خطط تطوير المواقع السااااياحية في األردن تفتقر نلى األخذ
ببعد الدعم اللوجستي بعين االعتبار (Bazazo et al., 2017د.
ثالثاً:الثقافة السياحية
تعد الثقافة السياحية عنصرا مهما وعامال مؤثرا في السياحة وتطورها من جهة والسائا والتأثير في نفسيته من
جهة أخرأ ،ولذا فإن أنلب الدول التي تمتلك حركة ساااااااياحية تعد برامج وهيكلية عمل في معاملة السااااااااائا الوطني
واألجنبي خا صة؛ ألن ال سائا الذل يزور منطقة معينة أو بلد معين ينقل صورته وتطلعاته وم لاهداته ومعاملة الناد له
نلى أفراد مجتمعه األصاال فإ ا كانت الصااورة التي ينقلها جيدة ومعاملة الناد له الئقة ساايلااجع اآلخرين على الوفود نلى
المنطقة أو البلد الذل زاره الساااائا× وبالعكس ن ا كانت الصاااورة عكس لك فإن هذا يؤثر على القدوم نلى تلك الدولة أو
المدينة.
وتتميز صااناعة السااياحة في األردن بتطورات متسااارعة خالل القرن الحالي بدأت تنتهج العديد من المؤسااسااات
الوطنية المهمة بتطوير القطاع السااااياحي بادماج المجتمعات المحلية في تطوير المواقع السااااياحية ،فالمجتمع المحلي من
العناصاار المهمة في نجاح أو فلاال خطط التنمية السااياحية ،لذا فإن عملية الت،طيط والتطوير تعتمد على دمج المجتمعات
المحلية لتحقيق االسااااااتدامة في صااااااناعة السااااااياحة األردنية عنصاااااارا مهما على المسااااااتوأ المحلي في عملية التطوير
(Bazazo et al., 2017د( ،محمد وآخرون2015 ،د.
أن عملية دمج المجتمع المحلي في عملية تهيدة البيدات السااااااياحية بأبعادها المتعددة لها عدد من اللااااااروث التي
نفلت عنها نستراتيجيات التطوير للمنتج السياحي األردني خالل القرن المنصرم ،ولكن مع بداية القرن الحالي اصبحت
تهتم الحكومات األردنية داخل البيدات السياحية التعليم والتدريب حتى يكونوا ول قدرة في عملية الم لاركة في صناعة
القرار وفي الت،طيط السياحي وتنمية المواقع السياحية ،وهذا نهج جديد يعتمد على المجتمع المحلي والملاركة في صنع
القرار والت،طيط السياحي يعد عنصر من عناصر نجاح البيدات السياحية.
رابعاً:التسويق السياحي
يعد التساااويق من أكثر العلوم اونساااانية تطورا في السااانوات االخيرة حيث لم يعد التساااويق كما كان يعر في
ال سابق بانه بيع ال سلع وال،دمات بل صار تنفيذ م،تلل أن لطة المن لأة التي تهد نلى توجيه تدفق ال سلع وال،دمات من
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المنتج نلى الم ستهلك.ويعُد الت سويق من أهم العنا صر التي تعتمد عليها عملية تطوير البيدات ال سياحية لما لذلك من أهمية
في نبراز كافة مقومات البيدات السااااااياحية في األردن ،من خالل نسااااااتراتيجيات تسااااااويقية تعتمد على عناصاااااار الجذب
ال سياحي ،فالت سويق في األردن يقت صر على مرجعية وا ضحة ومن سجمة بين كافة المؤ س سات المهتمة في صناعة قرار
الت،طيط والتساااويق األمثل للبيدات الساااياحية،وأن الكثير من أطرا صاااناعة التساااويق الساااياحي يمارساااون هذا النلااااث
بعلاااوائية فالكثير من النلااارات الساااياحية متضااااربة من حيث المحتوأ العلمي الذل يتناول البيدات الساااياحية بمميزاتها
وعناصاار الجذب السااياحي فيها نلى جانب أن المنهجية المتبعة في التسااويق السااياحي يعتمد بلااكل مباشاار على مقومات
الجذب الساااااااياحي في البيدات الساااااااياحية ،فمثال رم بما تحتويه من ساااااااياحة بيدية ت،تلل عن البتراا ،لذا يجب أن تكون
نسااااااتراتيجيات التسااااااويق السااااااياحي تعتمد على طبيعة ومكونات الموقع السااااااياحي بما يتناسااااااب مع المقومات الطبيعة
الحضارية ،أو البلرية ،أو الثقافية للموقع (السكر2014 ،د( ،العجلوني2016 ،د.
أبعاد الجذب السياحي
تميز السياحة في الوقت الراهن بأنها من أهم مصادر الدخل في عدد كبير من الدول حيث يعتمد عليها كمصدر
أول للدخل ولهذا اهتمت بها الدول وأصبحت عملية الجذب السياحي تأخذ أولوية قصوأ في حراكها ونلاطها االقتصادل
وشجع على لك تطور وسائل السفر نلى أماكن لم يكن اونسان يحلم بالوصول نليها قبل عدة عقود (السكر2014 ،د.
نن صناعة الجذب ال سياحي لها برتوكوالتها وو سائلها وفي مقدمتها الدعاية واوعالن ووجود بنية تحتية وفوقية
جا بة مما حدا بالدول التي تفتقر لعناصاااار الجذب السااااياحي ل،لق وسااااائل جذب سااااياحي ترفيهي واسااااتجمامي وعلمي
وتعليمي وثقافي واسااتلاافائي ناهيك عن جعل الدولة مركز تلااغيل وصاايانة وجساار عبور لوسااائل النقل الم،تلفة بين دول
العالم خصاااوصاااا في مجال النقل الجول وخير مثال على لك ما حظيت به دبي من شاااهرة واساااعة في هذا المجال ،وال
شاااك أن لإلعالم دورا بارزا في بلورة النظرة اويجابية للساااياحة المحلي ،وتلاااجيعها وجعلها قبلة للساااياحة ال،ارجية من
خالل جعل تسااهيالتها منافسااة لتلك الموجودة في ال،ارج سااواا فيما يتعلق باألسااعار أو حرية الحركة أو السااعة أو عدم
التطفل ،وال شاااك أن اوعالم الذل يروج للساااياحة المحلية على اساااتحياا ،بينما يروج للساااياحة ال،ارجية بصاااورة جا بة
يغرد خارج السرب ألنه بهذا يلجع السياحة ال،ارجية وهذا ما أدأ نلى صر كثير من المواطنين مليارات الدوالرات
على السياحة ال،ارجية.
ونن ما تبذله هيدة تنلاايط السااياحة األردنية ووزارة السااياحة واآلثار األردنية من جهود كبيره في ساابيل تطبيق
اسااتراتجيات السااياحة األردنيه للسااياحة الداخلية في األردن ،وجعلها مصاادر دخل يعتمد عليه خصااوصااا أن األردن لديها
مقومات ساااااااياحية ات أهمية مرتفعة مثل (البتراا ،ووادل رم ،والعقبةد .نضاااااااافة نلى توفر اآلثار والمواقع التاري،ية
والثقافية والتنوع الطوبونرافي الذل تتمتع به األردن من سااااااواحل وجبال وصااااااحارل لكل منها جا بيته ،نضااااااافة نلى
استقرار األمن الداخلي (العجلوني2016 ،د.
أوالً:الرغبة والتفضيل
تتأثر حركة السااياحة بالغرض أو الهد الذل يحمله السااائا فالرنبة لدأ السااائا تتولد لهد ما أو نرض ما،
ودائما يسعى السائا نلى تحقيق هذه الرنبة أو الهد  ،ويبحث دائما عن برنامج سياحي معين أو سفرة سياحية تحقق له
هذه الرنبة(عميش2015 ،د.
فهي كل شااايا مرنوب فيه؛ ساااواا كانت الرنبة صاااريحة أم ضااامنية والقيم عادة تمتاز بالتفضااايل ،واألهمية،
والحكمة ،فالقيم يمكن أن ت،تلل ما بين القيم االجتماعية ،والقيم الفكرية ،والقيم االقتصااااااااادية ،والقيم الجمالية ،والقيم
السياسية ،والقيم الدينية ،وال بد من أن نذكر هنا أن قيم المجتمع الغربي المادية التي تفترض أن الفرد كائن عقالني يتمتع
بالرشاااد الكامل ،ونن الثروة هي الوسااايلة وشاااباع حاجاته الحياتية ،ولذا فإن القيمة مقرونة بالعمل المادل ت،تلل عن قيم
المجتمع العربي ،الذل يعر ب،صااائص الكرم والحفاظ على الجار ومناصاارة المظلوم ،ومساااعدة اليتيم والمسااكين وابن
السبيل ،التي جميعها قيم مستمدة من التعاليم الدينية ومن األسس الطبيعية لحياته البدوية(الموسول وأخرون2016 ،د.
ثانياً:االستمتاع السياحي
يعدّ من أهم وأكثر أنواع الساااااياحة شااااايوعا في كافة الدول ،ويمتاز بأن له طابع جماهيرل وكثير من المواطنين
في أكثر دول العالم يمارسااااااون هذا النوع من السااااااياحة ،وهذا النوع من السااااااياحة مرتبط بأوقات اوجازات واوجازات
المدفوعة المرتب مثل نجازات نهاية األساااابوع أو اوجازات الصاااايفية أو نجازة األعياد الدينية أو المناساااابات الوطنية أو
اوجازات التي يحصاال عليها الموظل ساانويا ضاامن قانون العمل ودائما أوقات اوجازات ومدتها تتحكم فيها المرونة من
حيث اختيار الوقت والمدة .وتهتم اللركات السياحية بتنظيم رحالت سياحية لهؤالا المواطنين وتكون مستمرة على مدار
الساانة وتتراوح أسااعار هذه الرحالت من الرخيصااة نلى الباهظة الثمن ،وتعتمد على وقت الساافرة أو المدة وعلى المكان
المقصاااااود وعلى نوعية اوقامة وعلى الطعام واللاااااراب ،وأيضاااااا على وسااااايلة السااااافر هل هي بالطائرة أو الباص أو
الباخرة ...نل ( .عبدالقادر2006 ،د.
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أن مدأ نجاح هذا النوع من السياحة يعتمد على األسعار ونوعية ال،دمة والمكان المناسب أو المكان المرنوب
به من قبل ال سواح مثال في فترات ال صيل تكون عادة الرحالت نلى األماكن الباردة والعكس صحيا ،وتعتمد أي ضا هذه
الساافرات على مدأ ثقة المواطنين باللااركة السااياحية وساامعتها ،ألن هذه الرحالت ترتبط بالعالقات االجتماعية والعائلية
والكلمة الصااادقة ومدأ ثقة السااواح بوكيل الساافر ،وكذلك ساامعة المكان المرنوب فيه ومدأ توفر ال،دمات واألمن فيه،
فكل هذه الرنبات يحلم السائا في تحقيقها أثناا تمتعه بالسفرة السياحية.
ثالثاً :التكرار السياحي:
تسعى كثير من الدول التي تن،فض فيها كلفة اليد العاملة ولديها وفرة في اونتاج أن تصبا سوقا رائجا ورخيصا
تعرض فيها جميع أنواع البضااااائع بأسااااعار رخيصااااة بهد جذب أكبر عدد من السااااواح الذين يهتمون بلااااراا الساااالع
الم،تلفة ،وهذا النوع من السااياحة يحتاج نلى خدمات متنوعة ومتعددة وكذلك أماكن نقامة متنوعة ،ولكن تكمن الصااعوبة
هنا في السااااايطرة على هذا النوع من الساااااياحة ألنه يتضااااامن طبقات م،تلفة من الساااااواح من كافة النواحي .ومن الدول
الملااااهورة بهذا النوع من السااااياحة تايالند ،وتايوان ،والصااااين ،وأنلب دول جنوب شاااارق أساااايا ،وكذلك بعض الدول
المساااتقلة من االتحاد الساااوفيتي والساااوق الحرة لإلمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أرخص األساااواق الحرة بالعالم
واألكثر مبيعا حيث يصاال اومارات ساانويا علاارات اآلال من السااواح لغرض اللااراا من السااوق الحرة فقط .ويقساام
التكرار السياحي نلى(:عويس2003،د
 -1سؤؤياحة أيام:هذا النوع من السااياحة عادة يسااتغرق أيام محدودة من يومين نلى أساابوع يقضاايها السااائا ضاامن برنامج
معد مساابقا (سااياحة منظمةد أو تكون سااياحة فردية ،وتكون هذه السااياحة متنوعة وخدماتها م،تلفة أيضااا ،وقد تكون في
عطلة نهاية األسااابوع أو في مناسااابات وطنية أو أعياد قومية وهذا النوع من الساااياحة يكون مساااتمرا على مدار السااانة،
ويتضمن برنامج ورحالت م،تلفة نلى أماكن م،تلفة أيضا.
 -2سؤؤياحة موسؤؤمية :وهذا النوع من السااياحة يرتبط بموساام معين أل قضاااا السااائا في مكان ما لموساام معين أل فترة
اوقامة تتراوح من شاااااهر نلى ثالث أشاااااهر ونالبا ما يحمل هذا النوع من الساااااياحة صااااافة الدورية أو التكرار أل نفس
السااواح يقومون بزيارة نفس المكان ساانة بعد ساانة ومثال على لك كثير من السااواح الكنديين واألمريكيين الذين يعيلااون
في شاامال الواليات المتحدة األمريكية يتنقلون في موساام اللااتاا البارد من أمكان سااكنهم نلى الواليات الجنوبية وخاصااة
والية فلوريدا للتمتع بموسم دافئ بعيد عن البرد والثلج ،أو الهروب من الجو الحار نلى األماكن الباردة مثل موطني دول
ال،ليج العربي يتنقلون في موسااااام الصااااايل نلى البلدان التي يكون جوها بارد ،وهذا النوع من الساااااياحة نالبا ما يتطلب
خدمات ممتازة ومتنوعة وأنلب الدول ترحب بهذا النوع من الساااااياحة؛ ألن فترة بقاا الساااااائا فيها طويلة بالتأكيد تكون
مصاريفه كثيرة.
 -3سياحة عابرة- :هذا النوع من السياحة تكون على نوعين- :
أ .سااياحة عابرة تكون أثناا انتقال السااواح بالطرق البرية عن طريق الباصااات السااياحية أثناا توجههم نلى بلد ما يمرون
ببلد معين ،ويبقون فيه لمدة يوم أو يومين في هذه الحاالت ممكن أن تقوم بعض اللاااااااركات الساااااااياحية بتنظيم رحالت
سياحية قصيرة لهؤالا السواح.
ب .ساياحة عابرة تحصال أثناا االنتقال جوا بالطائرات كأن يكون تعطل طائرة في مطار ما أو وجود اضاطرابات معينة
في نحدأ المطارات ،ويؤدل نلى عدم تزويد الطائرات بال،دمات فتقوم بعض اللركات السياحية بتنظيم رحالت سياحية
لزيارة األماكن األثرية والحضااااارية واألماكن المهمة في البلد المضاااايل أثناا توقل الطائرة بالمطار ،وخاصااااة ن ا كان
التوقل لمدة تزيد عن ال،مس سااااعات هذا النوع من الساااياحة يكون بدون تنظيم أو ت،طيط له مسااابقا،ويتم تنفيذ برامجه
بساارعة ،وتعتمد على المرونة المتوفرة في اللااركات السااياحية وعلى مدأ توفر الباصااات السااياحية واألدالا السااياحين
وعلى مدأ عالقات اللركات السياحية مع شركات الطيران الجوية.
الدراسات السابقة
دراسة الدعمي2018( ،د بعنوان أهمية است،دام نظام تحديد المواقع العالمي الـااااااا  GPSفي الجـاااااااذب السياحي
فنادق كربالا المقدسة أنمو جا.وهدفت هذه الدراسة نلى است،دام نظام الـاا ا  GPS Global Positioning Systemنظام
تحديد المواقع العالمي في ندارة المؤسااااسااااات السااااياحية والفندقية في محافظة كربالا ،و لك من خالل عدد من المباحث
تناول األول منهجية البحث والدراساااات الساااابقة ،والمبحث الثاني ركز على مفهوم الساااياحة ومقومات الجذب الساااياحي،
أما المبحث الثالث فتناول مفهوم تقنيات المعلومات واالتصال وتسليط الضوا على نظام الـ  ،GPSوتناول المبحث الرابع
الجانب العملي للبحث الذل تضاااامن تحليل نتائج االسااااتبانة الموزعة على عدد من العاملين في المؤسااااسااااات السااااياحية
والفندقية وعدد من الم،تصين في مجال السياحة والفندقة و لك باست،دام البرنامج اوحصائي الـاا  ،SPSSوتوصل البحث
نلى عدد من االساتنتاجات منها يسااهم في اسات،دام هذا النظام بمسااعدة القطاع الفندقي الكربالئي لمنافساة القطاع الفندقي
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محليا وعربيا وعالميا ،وأوصت بأهمية است،دام نظام الـا ا  ،GPS Global Positioning Systemفيتم من خالله تحديد
األماكن السياحية بلكل أفضل؛ مما يسهل على السائحين االستمتاع باألماكن السياحية.
دراسة حسين (2018د بعنوان تأثير أنلطة االتصاالت التسويقية المتكاملة لقطاع السياحة في مصر على جذب
الساااياحة ال،ارجية .وهدفت هذه الدراساااة نلى قياد اسااات،دام أدوات االتصااااالت التساااويقية المتكاملة في قطاع الساااياحة
وخاصة بعد االضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ اندالع ثورة  25يناير ،التي أثرت بلكل مباشر على صورة
مصر في ال،ارج وقدرتها على جذب السياحة ال،ارجية ،واعتمدت الدراسة على نمو ج االتصاالت التسويقية المتكاملة
وعالقتها بعملية صااانع القرار ،وتنتمي الدراساااة نلى الدراساااات الوصااافية التي تعتمد على منهج المساااا بلاااقيه الميداني
والتحليلي ،من خالل مسااا عينة عمدية من السااائحين من خارج مصاار "األجانب والعرب" بواقع  352مبحوثا من الذين
قاموا بزيارة مصر من قبل .وتوصلت نتائج الدراسة نلى وجود عالقة بين كافة االتصاالت التسويقية واعترا السائحين
بالحاجة نحو زيارة مصر وشباع كل من الحاجة لـاا (الترفيه ،واالستمتاع بالمناظر الطبيعية ،وملاهدة األماكن التاري،ية
واآلثرية ،والتساااوق ،والتعر نلى ثقافات م،تلفة ،وممارساااة األنلاااطة الرياضاااية الم،تلفة ،وملااااهدة األماكن الدينية،
والمذاكرة ،ومن أجل العمل ،وزيارة العائلةد ،فيما عدا المعارض السااياحية ،وأوصاات بأهمية التعاون من أجل في نجراا
البحوث التي تقيس اتجاهات السائحين وقراراتهم باستمرار ،و لك لقدرة البحوث اال ستقصائية في توفير معلومات تسهم
في الترويج لمصر من خالل االختيار األمثل للرسائل الفعالة.
درا سة ) Giglio et al., (2019التي هدفت نلى تحديد جا بية المواقع ال سياحية الم،تلفة من خالل التحقيق في
ساالوك المساات،دمين من خالل وسااائل التواصاال االجتماعي في (6د مدن نيطالية .تحتول قاعدة البيانات على صااور ات
عالمات جغرافية موجودة في ساااااات مدن تعمل كمركز فني وثقافي ل صاااااالة في نيطاليا .الصااااااور التي تم تنزيلها من
 ،Flickrوهي منصاااة لتبادل البيانات .أجرل تحليل البيانات باسااات،دام نهج نما ج الرياضااايات والتعلم اآللي .تُظهر نتائج
دراساتنا خرائط لسالوك المسات،دمين تحدد االتجاه السانول لنلااث التصاوير الفوتونرافي في المدن وتساليط الضاوا على
فعالية المنهجية المقترحة القادرة على توفير معلومات عن المكان والمساااااات،دم .وتوضااااااا الدراسااااااة كيل يمكن لتحليل
البيانات االجتماعية ننلاااا نمو ج تنبؤل لصاايانة الساايناريوهات السااياحية .في النهاية ،وأوصاات الدراسااة بأهمية مناقلااة
نستراتيجيات التسويق السياحي العامة التي تؤثر على صيانة السيناريوهات السياحية مما يؤثر على اوستدامة السياحية.
دراسة ) Boivin & Tanguay (2019التي هدفت للتعر نلى محددات جا بية السياحة الحضرية في مدينتين
ساااااااياحيتين وتراثيتين معروفتين ،مدينة كيبيك وبوردو .في تحليل قائم على نمو ج نظرل ثالثي للجا بية ،أجرل تحليل
مقارن نحصااائي في كلتا المدينتين لدراسااة تصااورات الزوار باساات،دام اسااتطالع اسااتبيان أكمله حوالي  500زائر .أنتج
هذا التحليل ثالثة نتائج رئيساااية .أوال ،أظهر تحليل العوامل أن الساااياح يدركون جا بية على أربعة مساااتويات (الساااياق،
والحزام السااااياحي ،والجذب السااااياحي التكميلي والنواةد .ثانيا ،تعد العناصاااار المرتبطة بالحزام السااااياحي ،مثل األماكن
العامة والبيدة الحضااارية ،هي األكثر أهمية .ثالثا ،كلااافت مقارنات القيمة المتوساااطة أن الساااائحين الذين يتلااااورون مع
اونترنت ووسااااائل التواصاااال االجتماعي قد زادوا من حساااااسااااية الجا بية التكميلية ومسااااتويات السااااياق .لتحفيز جا بية
السااااياحة ،ينبغي أن تركز اتصاااااالت المدن بالتالي على العناصاااار المرتبطة بالحزام السااااياحي ،ونن تساااات،دم اونترنت
ووسائل التواصل االجتماعي بفعالية لتوصيل كاريكاتورياتها؛ نظرا ألن المناطق العامة الحضرية تؤدل دورا أساسيا في
جا بية السياحة ،وأوصت الدراسة بدمج المدن السياحة في نستراتيجية الت،طيط ال،اصة بها.
دراساااااااة ) Charles et al., (2019التي هدفت الدراساااااااة نلى قياد ما ن ا كانت هذه الظاهرة ناتجة عن
أحداث خارجية كبيرة تضر بهذا االقتصاد بانتظام .بعد لك ،من خالل است،دام نجرااات جذر وحدة أحادية المتغير
مع فواصااااال هيكلية ،نقوم باختبار األدلة على اآلثار الدائمة أو االنتقالية للصااااادمات ال،ارجية على تدفقات الساااااياح
الدوليين (اوجمالي ،وحساااب أساااواق المصااادر ،وحساااب الفدةد خالل الفترة  .2015-1981أخيرا ،يساااما التحليل
التجريبي برفض قيمة جذر الوحدة .بعد لك ،ال يرجع ركود الوافدين نلى السياحة نلى  La Réunionنلى الصدمات
ال،ارجية ،ولكن من المحتمل أن يكون ناتجا عن معوقات داخلية في صناعة السياحة المحلية والسياسات العامة نير
المناسبة .وأوصت الدراسة بضرورة الحد من المعوقات الداخلية للسياحية مما يسهم في ازدهارها.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اعتمد الباحثان على المنهج الوصاافي التحليلي بهد جمع وتصاانيل البيانات وتحليلها ،من أجل وصاال وتحليل
متغيرات الدراسة ومجتمعها ،بهد عرضها على شكل جداول ورسومات بيانية ،وتم تصميم استبانة ليتم جمع البيانات
بواسطتها ،وتحليلها فيما بعد باست،دام برنامج (SPSS.v22د ،ومن ثم التوصل نلى نتائج الدراسة وتوصياتها.
مجتمع الدراسة
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يتكون مجتمع الدراساااة في زوار المناطق الساااياحية في األردن .وتم اختيار عينة علاااوائية من مجتمع الدراساااة
تبلغ (383د زائرا من السائحين األردنيين (المحلييند في نقليم الجنوب.
وحدة المعاينة :تكونت وحدة المعاينة من جميع الساااااااائحين األردنيين (المحلييند في أقليم الجنوب ويبلغ عددهم (383د
فردا ،وتم اسااترداد (383د اسااتبانة ،وتم اسااتبعاد (19د و لك لعدم صااالحيتها للتحليل اوحصااائي ،ويوضااا الجدول (1د
توزيعات أفراد العينة حسب المتغيرات الديمونرافية على النحو اآلتي:
الجدول ( :)1خواص العينة
العينة
وحدة المعاينة

حجم
العينة
383

االستبانات
المستردة
383

االستبانات غير
الصالحة للتحليل
19

االستبانات الصالحة
للتحليل
364

نسبة االستبانات الصالحة
إلى االستبانات الموزعة
%95

أداة الدراسة
لجمع البيانات والمعلومات الضااااارورية قام الباحثان بتطوير اساااااتبانة اعتمادا على األدب النظرل والدراساااااات
السااابقة التي بحثت بمتغيرات الدراسااة ،المتغير المسااتقل :البيدة السااياحية ،والمتغير التابع :الجذب السااياحي ،وقد تكونت
اال ستبانة من أجزاا ثالثة؛ ت ضمن الجزا األول منها مجموعة من األ سدلة حول ال ،صائص ال ل ،صية والوظيفية ألفراد
وحدة المعاينة ،فيما تكون الجزا الثاني منها من مجموعة فقرات قاساااااات المتغير المسااااااتقل (البيدة السااااااياحيةد وأبعادها
الفرعية ،أما الجزا الثالث فتكون من مجموعة فقرات قاسااااات المتغير التابع (الجذب الساااااياحيد وأبعادها الفرعية ،وهو
موضا في الجدول رقم (2د.
الجدول ( :)2توزيع فقرات االستبانة وعددها لكل بُعد من أبعاد الدراسة على حدا
المتغير المستقل :البيئة السياحية
األسدلة من ( 1نلى 6د
التلريعات القانونية السياحية
األسدلة من ( 7نلى 13د
الدعم اللوجستي السياحي
األسدلة من ( 14نلى 19د
الثقافة السياحية
األسدلة من ( 20نلى 28د
التسويق السياحي
المتغير التابع :الجذب السياحي
األسدلة من ( 29نلى 35د
الرنبة والتفضيل
األسدلة من ( 36نلى 41د
االستمتاع
األسدلة من ( 42نلى 46د
التكرار السياحي

ولتحديد مساااااااتوأ موافقة أفراد وحدة المعاينة على فقرات االساااااااتبانة تم االعتماد على ثالثة مساااااااتويات ،هي:
(من،فض ،ومتوسط ،ومرتفعد ،بناا على المعادلة اآلتية:
طول الفدة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديلد ة عدد المستويات
(1-5د ة4 = 3ة 1.33= 3وبذلك تكون المستويات كالتالي:
من (1د -أقل من (2.33د.
المن،فض
من (2.33د – أقل من (3.66د.
المتوسط
من (3.66د نلى (5د.
المرتفع
ثبات االستبانة
تم االعتماد على معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alphaد لقياد االتسااااااااق الداخلي بين فقرات كل متغير من
متغيرات الدراسااااة ،والجدول رقم (3د يوضااااا أن نتائج كرونباخ -ألفا كانت لجميع متغيرات الدراسااااة أعلى من  70%وهذه
النساااابة تعتبر مقبولة اعتمادا على (Sekeran, 2010, p.311د مما يدل على ان فقرات االسااااتبانة بأبعادها تتمتع باالتساااااق
الداخلي.
جدول رقم ( :)3نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
الرقم

معامل كرونباخ ألفا
المجال
المتغير المستقل (البيدة السياحيةد
.844
التلريعات القانونية السياحية
.876
الدعم اللوجستي السياحي
.846
الثقافة السياحية
.873
التسويق السياحي
المتغير التابع (الجذب السياحيد
.874
الرنبة والتفضيل
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عدد الفقرات
6
7
6
9
7

.850
.881
.973

االستمتاع
التكرار السياحي
األداة ككل

6
5
46

أساليب تحليل البيانات
تم ندخال البيانات التي تم الحصاااول عليها من خالل اساااتبانة الدراساااة في برنامج التحليل اوحصاااائي (SPSSد
بهد معالجتها باست،دام االختبارات اوحصائية التي تحقق أنراض الدراسة ،فتم است،دام األساليب اآلتية:
 .1التكرارات ،والنسب المدوية وقد است،دمت من أجل وصل خصائص وحدة المعاينة الل،صية والوظيفية.
 .2المتوسطات الحسابية :و لك لقياد درجة موافقة أفراد وحدة المعاينة على مضمون فقرات االستبانة.
 .3االنحرا المعيارل :وتم االعتماد عليه في تحديد درجة تلااااتت متوسااااطات اسااااتجابات وحدة المعاينة عن المتوسااااط
الحسابي لكل فقرة.
 .4االنحدار ال،طي المتعدد :و لك الختبار أثر البيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي
السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الجذب السياحي بأبعاده (الرنبة والتفضيل ،واالستمتاع ،والتكرار
السياحيد في األردن.
 .5اختبار كرونباخ ألفا :و لك لتحديد مستوأ االتساق الداخلي ومستوأ ثبات فقرات االستبانة.
أوالً :نتائج االحصاء الوصفي إلبعاد المتغير المستقل (البيئة السياحية)
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية ألبعاد البيئة السياحية
المجال
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي
البيدة
السياحية
الثقافة السياحية
التسويق السياحي
المتوسط الحسابي البيدة السياحية

االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
.75554
3.8114
.71758
3.9282
.72862
3.9551
.67248
3.9588
3.9134

درجة التقدير
مرتفعة
متوسطه
متوسط
متوسط
مرتفع

ثانياً :نتائج االحصاء الوصفي إلبعاد المتغير التابع (الجذب السياحي)
تم قياد المتغير التابع (الجذب الساااااااياحيد و لك من خالل ثالثة أبعاد ،وهي( :الرنبة والتفضااااااايل ،واالساااااااتمتاع،
والتكرار السياحيد .والتعر نلى مستوأ اوجابات ألفراد عينة الدراسة على الفقرات ال،اصة بكل بعد من األبعاد و لك من
خالل نجراا التحليل اوحصائي الوصفي و لك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وهذا ما يوضحه اآلتي:
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية ألبعاد الجذب السياحي
المجال
الرنبة والتفضيل
الجذب
االستمتاع
السياحي
التكرار السياحي
الجذب السياحي

االنحراف المعياري
.67629
.72736
.75781

المتوسط الحسابي
3.9709
3.9267
4.0066
3.9674

درجة التقدير
مرتفعة
متوسط
مرتفعة
مرتفعة

يتبين من الجدول (5د أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع “الجذب السياحي” ككل (3.97د وبتقدير مرتفع ،ونن
البُعد (التكرار السياحيد كان تقديره مرتفع بوسط حسابي قدره (4.01د وانحرا معيارل (0.76د ،وتاله البعد (الرنبة
والتفضااايلد جاا بوساااط حساااابي (3.97د وانحرا (0.68د ،وأخيرا جاا البُعد (االساااتمتاعد بأدنى وساااط حساااابي فبلغ
(3.93د .وهذا ما يدل على نهتمام الحكومة األردنية بأبعاد “الجذب الساااااياحي” ومساااااتوأ تنفيذها وتطبيقها بلاااااكل عال
وسليم.
نتائج اختبار فرضيات الدراسـة
اختبار التوزيع الطبيعي
الجدول ( :)6التوزيع الطبيعي للبيانات
الجذب ككل
363
3.9674
.63479
.098
.055

حجم العينة
المتوسط الحسابي
االنحرا المعيارل
القيمة المطلقة Absolute
الموجبة Positive
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-.098.098
.000c

السالبة Negative
Kolmogorov-Sminov
Asymp. Sig.

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

يبين من الجاادول (6د أن المتغير التااابع وكااذلااك جميع أبعاااده تتبع التوزيع الطبيعي ألن قيم كولمونور -
ساا اميرنو  Zكلها أقل من  1.96ولذلك فإن المعنوية  Sigلكل منها أكبر من .0.05ومن أجل ضاااامان مناساااابة البيانات
ومالامتها لذلك قام الباحثان بإجراا اختبار معامل تضااااااا،م التباين " ،" Variance Inflation Factor-VIFواختبار
التباين المساااااااموح به "  " Toleranceلكل متغير من المتغيرات المساااااااتقلة ،و لك للتأكد من عدم وجود ارتباث عال
(Multi-Collinearityد بين المتغيرات المستقلة.
الجدول رقم ( :)7اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به للبيئة السياحية
المتغيرات
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي
الثقافة السياحية
التسويق السياحي

التباين المسموح به Tolerance
.517
.365
.350
.314

معامل تقييم التباين ()VIF
1.936
2.737
2.859
3.182

يبين الجدول (7د قيم معامل تضاااااا،م التباين (VIFد والتباين المسااااااموح "  "Toleranceلكل متغير ،فيلحظ أن
قيمة (VIFد لجميع المتغيرات كانت أقل من(10د وتتراوح (3.18-1.93د ،ونن قيمة التباين المسااااااموح (Toleranceد
لجميع المتغيرات كانت أكبر من (0.05د وتتراوح بين (0.52 – 0.31د واستنادا على قاعدة القرار المتعلقة بـاا ا (VIFد
تاادل القيم على عاادم وجود ارتباااث بين المتغيرات المساااااااتقلااة يعيق نجراا اختبااار االنحاادار .و لااك باااالعتماااد على
(Malhotra, 2010, P. 485د.
اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
 :HOالفرضؤؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α=0.05د للبيدة الساااااياحية بأبعادها
(التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الجذب السياحي
بأبعاده (الرنبة والتفضااايل ،واالساااتمتاع ،والتكرار الساااياحيد في األردن .وقد تم االعتماد على معامل االنحدار المتعدد
الختبار أثر أبعاد البيدة السياحية مجتمعة على الجذب السياحي في األردن كمتغير واحد كلي.
جدول رقم ( :)8ملخص النموذج
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.818a

معامل االرتباط ()R2
.670

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.666

الخطأ المعياري
.36695

يبين الجدول رقم (8د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الرئيساااااااة األولى حيث يظهر أن قيمة معامل
االرتباث بين المتغير الم ستقل (البيدة ال سياحيةد ،والمتغير التابع (الجذب ال سياحيد مجتمعة قد بلغت (0.818د؛ مما يدل
على وجود عالقة ارتباث موجبة أعلى من المتوسااااااطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د
(0.67د ،أل أن النمو ج فسر  %67من التباين الكلي ،أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
يوضااا الجدول (9د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر البيدة السااياحية على الجذب السااياحي ،حيث يظهر الجدول
قيمة (Fد المحساااوبة ،التي تدل على مدأ مالامة النمو ج الختبار االنحدار ،ونن العالقة بين المتغيرين المساااتقل والتابع
تتبع النمو ج ال،طي فبلغت (181.323د عند مساااااتوأ داللة (0.000د وتنص قاعدة القرار على اعتبار النمو ج مالئما
ن ا كانت قيمة مستوأ الداللة المعنوية لـاا(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها يعدّ النمو ج
مالئما لتحليل أثر البيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية،
والتسويق السياحيد على الجذب السياحي بأبعاده (الرنبة والتفضيل ،واالستمتاع ،والتكرار السياحيد في األردن.
جدول رقم ( :)9نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر البيئة السياحية على الجذب السياحي ANOVAb

النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع
المربعات
97.665
48.207
145.872

درجات
الحرية
4
358
362
308

متوسط
المربعات
24.416
.135

قيمة F
المحسوبة
181.323

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (10د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر البيدة السااااااياحية بمتغيراته الفرعية على المتغير
التابع (الجذب الساااااااياحيد مجتمعة ؛ ن يبين الجدول مساااااااتوأ داللة معنوية  sigبلغ (0.00 ،0.00 ،0.00 ،0.346د
بالتتابع.واستنادا نلى قاعدة القرار المتعلقة بـ  tالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية ا ا كانت قيمة الداللة المعنوية لـ
 tأقل من (0.05د .و سيتم رفض سيتم رفض الفر ضية ال صفرية لألبعاد (الدعم اللوج ستي ال سياحي ،والثقافة ال سياحية،
والتسااويق السااياحيد بمعنى وجود أثر ل داللة نحصااائية لهم على الجذب السااياحي ،أما التلااريعات القانونية السااياحية
فليس لها أثر على الجذب السياحي.
جدول رقم ( :)10نتائج المعامالت ألثر البيئة السياحية على الجذب السياحي
المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.123
.742
.035
.033
.044
.180
.045
.210
.051
.394

المتغيرات المستقلة
الثابت
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي
الثقافة السياحية
التسويق السياحي

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.040
.204
.241
.417

قيمة t
6.047
.944
4.053
4.692
7.699

مستوى الداللة
Sig
.000
.346
.000
.000
.000

نتائج اختبار الفرضيات الفرعية
 :Ho1الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د للبيدة الساااااااياحية بأبعادها
(التلااريعات القانونية السااياحية ،والدعم اللوجسااتي السااياحي ،والثقافة السااياحية ،والتسااويق السااياحيد على الرنبة والتفضاايل في
األردن.
تم االعتماد على معامل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد البيدة السياحية مجتمعة على الرنبة والتفضيل.
جدول رقم ( :)11ملخص النموذج
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.790a

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.619

معامل االرتباط ()R2
.624

الخطأ المعياري
.41719

يبين الجدول رقم (11د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضية الرئيسة األولى حيث يظهر أن قيمة معامل االرتباث بين
المتغير المساااتقل (البيدة الساااياحيةد ،وبُعد المتغير التابع (الرنبة والتفضااايلد قد بلغت (0.79د .مما يدل على وجود عالقة ارتباث
موجبة أعلى من المتوساااااااطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د (0.624د ،أل أن النمو ج فسااااااار
 %62.4من التباين الكلي ،أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
يوضاااا الجدول (12د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر البيدة الساااياحية على الرنبة والتفضااايل ،حيث يظهر الجدول قيمة (Fد
المحساااااااوبة والتي تدل على مدأ مالامة النمو ج الختبار االنحدار ،ونن العالقة بين المتغيرين المساااااااتقل والتابع تتبع النمو ج ال،طي
فبلغت (148.328د عند مستوأ داللة (0.000د وتنص قاعدة القرار على اعتبار النمو ج مالئما ن ا كانت قيمة مستوأ الداللة المعنوية
لـاا(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها يعدّ النمو ج مالئما لتحليل أثر البيدة السياحية بأبعادها (التلريعات
القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الرنبة والتفضيل في األردن.
جدول رقم ( :)12نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر البيئة السياحية على الرغبة والتفضيل ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

درجات
الحرية
4
358
362

مجموع
المربعات
103.262
62.308
165.570

متوسط
المربعات
25.816
.174

قيمة F
المحسوبة
148.328

مستوى الداللة
المعنوية لـ F Sig
.000b

يظهر من الجدول (13د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر البيدة الساااااااياحية بمتغيراته الفرعية على البعد (الرنبة
والتفضاايلد؛ ن يبين الجدول مسااتوأ داللة معنوية  sigبلغ (0.00 ،0.198 ،0.00 ،0.006د بالتتابع.واسااتنادا نلى قاعدة القرار
المتعلقة بـااااااا  tالتي تنص على رفض الفرضية الصفرية ا ا كانت قيمة الداللة المعنوية لـااااااا  tأقل من (0.05د .سيتم رفض سيتم
رفض الفر ضية ال صفرية لألبعاد (الت لريعات القانونية ال سياحية ،الدعم اللوج ستي ال سياحي ،الت سويق ال سياحيد بمعنى وجود أثر
ل داللة نحصائية لهم على الرنبة والتفضيل ،أما الثقافة السياحية فليس لها أثر على الرنبة والتفضيل.
جدول رقم ( :)13نتائج المعامالت ألثر البيئة السياحية على الرغبة والتفضيل
المتغيرات المستقلة
الثابت
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.139
.680
.040
.112
.050
.323
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المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.125
.343

قيمة t

مستوى الداللة Sig

4.878
2.776
6.395

.000
.006
.000

الثقافة السياحية
التسويق السياحي

-.066.468

-.071.466

.051
.058

.198
.000

-1.2908.053

 :Ho2الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للبيدة السياحية بأبعادها
(التلاريعات القانونية الساياحية ،والدعم اللوجساتي الساياحي ،والثقافة الساياحية ،والتساويق الساياحيد على االساتمتاع في
األردن.وقد تم االعتماد على معامل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد البيدة السياحية مجتمعة على االستمتاع.
جدول رقم ( :)14ملخص النموذج
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.766a

معامل االرتباط ()R2
.586

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.581

الخطأ المعياري
.47057

يبين الجدول رقم (14د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااااااية الرئيساااااااة األولى ؛ ن يظهر أن قيمة معامل
االرتباث بين المتغير المستقل (البيدة السياحيةد ،وبُعد المتغير التابع (االستمتاعد قد بلغت (0.766د .مما يدل على وجود
عالقة ارتباث موجبة أعلى من المتوساااااطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د (0.586د،
أل أن النمو ج فسر  %58.6من التباين الكلي ،أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
يوضا الجدول (15د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر البيدة السياحية على االستمتاع ،حيث يظهر الجدول قيمة
(Fد المحسا اوبة والتي تدل على مدأ مالامة النمو ج الختبار االنحدار ،ونن العالقة بين المتغيرين المساااتقل والتابع تتبع
النمو ج ال،طي فبلغت (127.072د عند مساااااااتوأ داللة (0.000د وتنص قاعدة القرار على اعتبار النمو ج مالئما ن ا
كانت قيمة مسااتوأ الداللة المعنوية لـاااااااا(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج التي تم الحصااول عليها يعدّ النمو ج
مالئما لتحليل أثر البيدة السياحية بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية،
والتسويق السياحيد على االستمتاع.
جدول رقم ( :)15نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر البيئة السياحية على االستمتاع ANOVAb

النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع
المربعات
112.552
79.494
192.046

درجات
الحرية
4
359
363

متوسط
المربعات
28.138
.221

قيمة  Fالمحسوبة
127.072

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (16د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر البيدة السياحية بمتغيراته الفرعية على البعد (االستمتاعد؛
ن يبين الجدول مساااااااتوأ داللة معنوية  sigبلغ (0.00 ،0.00 ،0.109 ،0.648د بالتتابع .واساااااااتنادا نلى قاعدة القرار المتعلقة
بفحص tالتي تنص على رفض الفرضااااية الصاااافرية ا ا كانت قيمة الداللة المعنوية لقيمة  tأقل من (0.05د .وساااايتم رفض ساااايتم
رفض الفرضية الصفرية لألبعاد (الثقافة السياحية ،التسويق السياحيد بمعنى وجود أثر ل داللة نحصائية لهم على االستمتاع ،أما
التلريعات القانونية السياحية ،الدعم اللوجستي السياحي فليس فلها أثر على االستمتاع.
جدول رقم ( :)16نتائج المعامالت ألثر البيئة السياحية على االستمتاع
المتغيرات المستقلة
الثابت
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي
الثقافة السياحية
التسويق السياحي

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.157
.505
.045
.021
.057
.092
.057
.271
.066
.483

المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.022
.090
.271
.447

قيمة t
3.211
.457
1.607
4.721
7.368

مستوى الداللة
Sig
.001
.648
.109
.000
.000

 :Ho3الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د للبيدة الساااااااياحية بأبعادها
(التلااريعات القانونية السااياحية ،والدعم اللوجسااتي السااياحي ،والثقافة السااياحية ،والتسااويق السااياحيد على التكرار السااياحي في
األردن.وقد تم االعتماد على معامل االنحدار المتعدد الختبار أثر أبعاد البيدة السياحية مجتمعة على التكرار السياحي.
جدول رقم ( :)17ملخص النموذج
النموذج
1

معامل االرتباط ()R
.650a

معامل االرتباط ( )Rالمعدل
.415

معامل االرتباط ()R2
.422

الخطأ المعياري
.57940

يبين الجدول رقم (17د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضااااية الرئيسااااة األولى؛ ن يظهر أن قيمة معامل االرتباث بين
المتغير المساااتقل (البيدة الساااياحيةد ،وبُعد المتغير التابع (التكرار الساااياحيد قد بلغت (0.650د .مما يدل على وجود عالقة ارتباث
موجبة أعلى من المتوساااااااطة بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د (0.422د ،أل أن النمو ج فسااااااار
 %42.2من التباين الكلي ،أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ.
يوضااا الجدول (18د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر البيدة السااياحية على التكرار السااياحي ،ن يظهر الجدول قيمة (Fد
المح سوبة والتي تدل على مدأ مالامة النمو ج الختبار االنحدار ،ونن العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع تتبع النمو ج ال،طي
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فبلغت (65.494د عند مسااااااتوأ داللة (0.000د وتنص قاعدة القرار على اعتبار النمو ج مالئما ن ا كانت قيمة مسااااااتوأ الداللة
المعنوية لـااااااااااا(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج التي تم الحصااااول عليها يعدّ النمو ج مالئما لتحليل أثر البيدة السااااياحية
بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على التكرار السياحي.
جدول رقم ( :)18نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر البيئة السياحية على التكرار السياحي ANOVAb
النموذج

مصدر البيانات

1

 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع
المربعات
87.946
120.518
208.464

درجات
الحرية
4
359
363

متوسط
المربعات
21.987
.336

قيمة F
المحسوبة
65.494

مستوى الداللة
المعنوية لـF Sig
.000b

يظهر من الجدول (19د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر البيدة الساااااااياحية بمتغيراته الفرعية على البعد (التكرار
الساااااياحيد حيث يبين الجدول مساااااتوأ داللة معنوية  sigبلغ (0.006 ،0.00 ،0.072 ،0.648د بالتتابع .واساااااتنادا نلى قاعدة
القرار المتعلقة بفحص  tالتي تنص على رفض الفرضاية الصافرية ا ا كانت قيمة الداللة المعنوية لقيمة  tأقل من (0.05د .وسايتم
رفض سيتم رفض الفر ضية ال صفرية لألبعاد (الثقافة ال سياحية ،الت سويق ال سياحيد بمعنى وجود أثر ل داللة نح صائية لهم على
التكرار السياحي ،أما التلريعات القانونية السياحية ،الدعم اللوجستي السياحي فليس لها أثر على التكرار السياحي.
جدول رقم ( :)19نتائج المعامالت ألثر البيئة السياحية على التكرار السياحي
المتغيرات المستقلة
الثابت
التلريعات القانونية السياحية
الدعم اللوجستي السياحي
الثقافة السياحية
التسويق السياحي

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
1.066
-.026.127
.420
.222

الخطأ المعياري
.194
.056
.070
.071
.081

المعامالت
المعيارية
قيمة Beta
-.026.120
.404
.197

قيمة t

مستوى الداللة
Sig

5.509
-.4571.804
5.952
2.749

.000
.648
.072
.000
.006

مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل عرض ومناقلة النتائج التي توصل نليها الباحثان والتي استطاعت من خاللها اوجابة على
أسااادلة الدراساااة ،والتحقق من فرضاااياتها الم،تلفة .وبناا على هذه النتائج قدّم الباحثان عددا من التوصااايات والمقترحات
يمكن تل،يص لك بما يلي:
أوالً :النتائج
نتائج اإلحصاء الوَصفي لفقرات المتغيرين المستقل والتابع
أوالً :لقد أظهرت نتائج اوحصاا الوصفي أن المتوسط الحسابي للمتغير المستقل “البيدة السياحية” ككل (3.91د وبتقدير
مرتفع ،ونن أعلى األبعاد هو البعد (التسااااويق السااااياحيد كان تقديره مرتفع بمتوسااااط حسااااابي قدره (3.96د وانحرا
معيارل (0.67د ،تاله البُعد (الثقافة الساااااياحيةد كان تقديره مرتفع بمتوساااااط حساااااابي قدره (3.96د وانحرا معيارل
(0.73د ،تاله البُعد (الدعم اللوجساااتي الساااياحيد كان تقديره مرتفع بمتوساااط حساااابي قدره (3.93د وانحرا معيارل
(0.72د ،ونن البُعد التلااااريعات القانونية السااااياحية بمتوسااااط حسااااابي كان (3.81د وتقديره مرتفع وهو أدنى متوسااااط
حسابي بين األبعاد .وهذا ما يدل على أن مستوأ تطبيق أبعاد “البيدة السياحية” عال في األردن.
ثانياً :أظهرت نتائج اوحصااااا الوصااافي أن المتوساااط الحساااابي للمتغير التابع “الجذب الساااياحي” ككل (3.97د وبتقدير
مرتفع ،ونن البُعد (التكرار ال سياحيد كان تقديره مرتفع بو سط ح سابي قدره (4.01د وانحرا معيارل (0.76د ،وتاله
البعد (الرنبة والتفضاايلد جاا بوسااط حسااابي (3.97د وانحرا (0.68د ،وأخيرا جاا البُعد (االسااتمتاعد بأدنى وسااط
حساااااب فبلغ (3.93د .وهذا ما يدل على نهتمام الحكومة األردنية بأبعاد “الجذب السااااياحي” ومسااااتوأ تنفيذها وتطبيقها
بلكل عال وسليم .وقد التقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة ) Boivin & Tanguay (2019في أن السياح
يدركون جا بية على أربعة مستويات (السياق ،الحزام السياحي ،الجذب السياحي التكميلي والنواةد .ثانيا ،تعتبر العناصر
المرتبطة بالحزام الساااااااياحي ،مثل األماكن العامة والبيدة الحضااااااارية ،هي األكثر أهمية .ثالثا ،كلااااااافت مقارنات القيمة
المتوساااطة أن الساااائحين الذين يتلااااورون مع اونترنت ووساااائل التواصااال االجتماعي قد زادوا من حسااااسااايتهم للنواة
والجا بية التكميلية ومساااتويات الساااياق .والتقت نتائج هذه الدراساااة ضااامنيا كذلك مع دراساااة ) Rita et al., (2019ن
أبرزت أن الحصاااااااول على اعترا بالتراث العالمي ،جنبا نلى جنب مع ثروة المقاطعة والعادات البيدية واالنفتاح على
األساااااااواق ال،ارجية ،قد يؤثر على الجا بية ،مما يؤكد دور القائمة في تعزيز الساااااااياحة ،نلى جانب الحفاظ على التراث
البسيط.
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نتائج اختبار الفرضيات
أوالً :نتائج اختبار الفرضية الرئيسة
أظهرت نتائج اختبار الفرضااية الرئيسااة وجود أثر ل داللة نحصااائية عند مسااتوأ (=0.05αد للبيدة السااياحية
بأبعادها (التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على الجذب
السياحي بأبعاده (الرنبة والتفضيل ،واالستمتاع ،والتكرار السياحيد في األردن .واتفقت هذه النتيجة ضمنيا مع دراسة
حسااااين2018( ،د حيث أظهرت وجود عالقة بين كافة االتصاااااالت التسااااويقية واعترا السااااائحين بالحاجة نحو زيارة
مصر وشباع كل من الحاجة ل (الترفيه ،واالستمتاع بالمناظر الطبيعية ،وملاهدة األماكن التاري،ية واآلثرية ،والتسوق،
والتعر على ثقافات م،تلفة ،وممارساااة األنلاااطة الرياضاااية الم،تلفة ،وملااااهدة األماكن الدينية ،والمذاكرة ،ومن أجل
العمل ،وزيارة العائلةد ،فيما عدا المعارض الساااااااياحية .واتفقت هذه النتيجة ضااااااامنيا مع دراساااااااة عبد الفتاح وآخرين
(2018د؛ ن أظهرت أن التساااااويق الجيد لألنماث الساااااياحية الحديثة يؤثر تأثيرا نيجابيا على الجذب الساااااياحى لمحافظة
الفيوم كمقصااد سااياحي ،ومنها :زيادة حجم الحركة السااياحية نلى محافظة الفيوم ،وتلااجيع االسااتثمار السااياحي بمحافظة
الفيوم.
ثانياً :نتائج اختبار الفرضيات الفرعية
 .1أظهرت نتائج اختبار الفرضاااااااية الفرعية األولى وجود أثر ل داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ (=0.05αد لألبعاد
(التلريعات القانونية السياحية ،والدعم اللوجستي السياحي ،والتسويق السياحيد على الرنبة والتفضيل.
 .2أظهرت نتائج اختبار الفرضااية الفرعية الثانية وجود أثر ل داللة نحصااائية عند مسااتوأ (=0.05αد لألبعاد (الثقافة
السياحية ،والتسويق السياحيد على االستمتاع.
أظهرت نتائج اختبار الفرضاااية الفرعية الثالثة وجود أثر ل داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (=α0.05د لألبعاد
(الثقافة السياحية ،والتسويق السياحيد على التكرار السياحي.
ثانياً :التوصيات
 .1ضاارورة دمج مفاهيم الوعي السااياحي والتربية السااياحية في مناهج وزارة التربية والتعليم كأحد أبعاد البيدة السااياحية
في األردن.
 .2ضاارورة تحديث وتطوير ال،طط األساااسااية ألبعاد الجذب السااياحي ،وتوفير بيدة سااياحية تتساام بأبعاد وعوامل الجذب
المهمة للسائحين مما يساهم في زيادة الرنبة والتفضيل لديهم.
 .3ضاااارورة توفير كافة متطلبات تطبيق أبعاد الجذب السااااياحي والموارد (المادية والبلاااارية والتقنيةد مع التركيز على
تقديم التدريب والتطوير المالئم للموارد البلرية المساهمة في التطوير السياحي.
 .4ضرورة الت،لص من ثقافة العيب وزيادة مساهمة اللباب في العمل في القطاع السياحي.
 .5ضاارورة تنمية الوعي السااياحي لدأ المجتمعات السااياحية بهد تعزيز ميول اآلخر على اختال الثقافات من خالل
المحاضرات التوعوية والمدخالت الرقمية عبر شبكات االنترنت.
 .6ضااارورة تطوير المنتج الساااياحي ونن يتواام مع البيدة الساااياحية ،والتركيز على الدعم اللوجساااتي بناا على مقومات
األردن والجغرافيه والبلرية المتنوعة.
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أثر التفكير اإلستراتيجي على تطوير رأس المال البشري في المؤسسات الرياضية المحترفة في
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تاريخ القبول2020/6/24 :

سماح أنور شلوف
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الملخص

هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى أثر التفكير اوسااااتراتيجي على تطوير رأد المال البلاااارل في المؤسااااسااااات
الرياضاااااية المحترفة في األردن ،ولتحقيق أهدا الدراساااااة قام الباحثان بتطوير اساااااتبانة مكونة من (53د فقرة .وتكوّن
مجتمع الدراسة من كافة رؤساا األندية ،ورؤساا األقسام ،والمدربين الذين يمارسون مهامهم في المؤسسات الرياضية
المحترفة في األردن ،وقاما باست،دام أسلوب المسا اللامل بتوزيع (122د استبانة ،واستردت منها ( (93استبانة ،وكان
عدد الصااالا منها للتحليل (70د اسااتبانة ،ما نساابته (%57.4د من عينة الدراسااة .وأظهرت النتائج أن مسااتويات كل من
التفكير اوسااااتراتيجي ورأد المال البلاااارل قد جاات بمسااااتوأ تقييم مرتفعة في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في
األردن ،وأظهرت النتائج أيضاااااا وجود أثر دال نحصاااااائيا للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المساااااتقبلية ،والمنظور
اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على تطوير رأد المال البلااااارل في المؤساااااساااااات الرياضاااااية
المحترفة في األردن،وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصاااااااائية لكل من األبعاد (الرؤية المساااااااتقبلية،
والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد منفردة على تطوير رأد المال البلااارل وروح االبتكار وخبرة
العاملين ،في حين كان هناك تأثير و داللة نح صائية لبُعد الفرص الذكية على معرفة العاملين و تأثير و داللة نح صائية
لبُعد التفكير على مهارة العاملين .وأوصااااات الدراساااااة بضااااارورة عقد ورش عمل وبرامج تدريبية بلاااااكل مساااااتمر في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن وفقا لبرنامج عمل سنول يركز على تعزيز التفكير اوستراتيجي وبيان أبعاده
الم،تلفة ،على أن يصاحب هذا وجود موقل واضا لدأ اودارة العليا بدعم هذا التوجه وتقديم الحوافز المادية والمعنوية
لذلك.
الكلمات المفتاحية :التفكير اوستراتيجي ،رأد المال البلرل ،المؤسسات الرياضية المحترفة
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Impact of Strategic Thinking on Developing the Human Capital in the
Professional Sports Institutions in Jordan
Samah Anwar Shallouf
Amman Arab University

Prof. Belal Yousuf Barhem
Amman Arab University

Abstract
This study aims to identify the impact of strategic thinking on developing the human
capital in the professional sports institutions in Jordan. To achieve the purposes of the study,
the researcher develops a questionnaire consisting of (53) items. The population of the study
included of all clubs presidents, heads of departments, trainers who perform their duties in
professional sports institutions in Jordan, the researcher used a comprehensive survey
method through distribution of (122), returned of them (93) questionnaires, and the valid
questionnaires for analysis were (70) questionnaires representing a responses rate of (57.4
%) of the study population. The results showed that the levels of strategic thinking and
human capital were at an high level in professional sports institutions in Jordan, and the
results also showed that there was statistically significant impact at the level of (α= 0.05( of
strategic thinking with its dimensions (future vision, holistic perspective, systemic thinking
and smart opportunities) combined on human capital in professional sports institutions in
Jordan. The study recommends holding workshops and training programs on a continuous
basis in professional sports institutions in Jordan according to an annual work program
focusing on enhancing strategic thinking and explaining its various dimensions. This should
be accompanied by a clear position among high management to support this approach and
provide material and moral incentives.
Keywords: Strategic Thinking, Human Capital, Professional Sports Institutions.
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المقدمة
أدأ التقدم التكنولوجي الذل نلااااهده في الوقت الحاضاااار نلى ضاااارورة اهتمام المؤسااااسااااات بإختال أنواعها،
وأ شكالها ،واألن لطة التي تمار سها بمفاهيم اودارة الحديثة ،نحو :التفكير او ستراتيجي ورأد المال الب لرل ،لما لها من
أهمية في المؤساااااساااااات من خالل الحفاظ على أهدافها ونجاحها ،واساااااتمراريتها في ظل بيدة تتصااااال بالتغير والتطور
المستمر.
يعد التفكير اوساااااااتراتيجي منهجا فكريا يقوم على مجموعة من األفكار اوبداعية الرؤأ والطروحات الم،تلفة،
في ماضااي وحاضاار ومسااتقبل المؤسااسااة (عابد 2010،د .ومن هذا المنطلق أصاابا التفكير اوسااتراتيجي جزاا ال يتجزا
من اودارة اوستراتيجية ،بل هو جوهرها ونقطة االنطالق نحو اودارة الناجحة ألل مؤسسة مهما كانت طبيعة عملها.
من جهة أخرأ يعد رأد المال البلاارل الموجه الرئيس لعملية التنمية في أل مؤسااسااة ،لذلك ال بد من االهتمام
بعناصره جميعا وعلى رأسها العنصر البلرل ،ن نن اوعداد الجيد للعنصر البلرل يؤدل نلى تنمية ودعم قدرات باقي
عناصر رأد المال بلكل أفضل ،وعلى العكس فإن عدم االهتمام في العنصر البلرل يحدث فجوة بينه وبين موجودات
المنظمة ،مما يؤدل نلى حدوت ملاكل في المؤسسة (بن سعيد2011 ،د.
نن التحدل الذل يقل في وجه أل مؤسااااسااااة هو الحصااااول على رأد المال البلاااارل و كفااة عالية في ندارة
موارد المؤسااسااة ،من خالل االسااتثمار والتركيز واالكتلااا والمحافظة على الطاقة اوبداعية واالبتكارية لدأ أفراد أل
مؤسسة ،ألن المؤسسة الحديثة تنظر نلى موردها البلرل كأنه أهم الموارد لديها.
أصبا رأد المال البلرل له أهمية كبيرة في المؤسسات بلكل عام ،والمؤسسات الرياضية بلكل خاص ،لما
له من أثر كبير في تطوير المواهب ،ن ت لهد ال صناعة الريا ضية المحترفة في القرن الحادل والع لرين تطورا ملحوظا
في ظل النمو االقتصادل للدول بلكل عام وفي األردن حاليا بلكل خاص.
المؤسااااسااااات الرياضاااايه المحترفة في األردن هي التي تمتلك العبين مهنتهم كرة القدم ،فيكون هؤالا الالعبين
مرتبطون بعقود احترافية مع انديتهم وموثقة باتحاد كرة القدم األردني ،ن تكون هذه العقود محددة المدة واألجر لتعاقد
الالعب مع النادل الذل ينتمي اليه .ويجب أن تكون المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن مسجلة بوزارة الصناعة
والتجارة وحاصلة على ترخيص االتحاد األسيول الذل يلترث على هذه المؤسسات أن تمتلك مباني ومالعب خاصة بها
على أرض الدولة.
أ صبحت مؤس سات أخرأ تتأثر بالمؤس سات الرياضية المحترفة ،مثل اللركات الصناعية الكبرأ التي تروج لمنتجاتها
عبر المؤسسات الرياضية المحترفة ،نحو :شركات اوتصاالت والمؤسسات التي تعمل بإنتاج السلع الرياضية المحترفة وتتنافس
فيما بينها لكي تحصل على عوائد مادية ض،مة من اللركات الصناعية الكبرأ ،فسمعة المؤسسة الرياضية الجيدة هي ال،الصة
التي تسعى المؤسسة الرياضية الوصول نليها من خالل عالقاتها العامة مع المؤسسات األخرأ ،وفي األردن بدأ مؤخرا (في العقد
األخيرد االهتمام بصاااناعة الرياضاااة المحترفة بواساااطة الدولة والمؤساااساااات الرياضاااية ،ن تحصااال على حصاااة ملحوظة من ريع
اوعالنات التي تقوم بها المؤسسات واللركات الصناعية من خالل النادل ككل ،أو من خالل بعض الالعبين المحترفين.

مشكلة الدراسة
يعد رأد المال البلاارل العنصاار األساااسااي في هرم االحتياجات الضاارورية للمؤسااسااة ،نضااافة نلى دوره في
سمعة المؤسسات بلكل عام ،ومنها المؤسسات الرياضية المحترفة ،التي تعتمد على الموهبة بلكل أساسي لمنافسة جميع
المؤسسات الملابهة لها ،ومن هذا المنطلق أصبحت المؤسسة الرياضية تعطي اهتماما بالغا لرأد المال البلرل لديها،
وعلى أعت بار أن التفكير اوساااااااتراتيجي أ حد الم فاهيم اودارية ال حدي ثة التي يساااااااااعد ال قادة وال مدراا في ب ناا ال ،طة
اوسااتراتيجية التي تعد من أهم العوامل الضاارورية التي تساااعد في ابتكار أفكار جديدة للمؤسااسااات الرياضااية المحترفة،
لكي تصاااابا ناجحة ورائدة في أعمالها ،لذا سااااو تقوم هذه الدراسااااة بالبحث في هذا الموضااااوع الذل يعد حسااااب رأل
الباحثة من المواضاايع الجديدة في األردن ،التي تتميز بندرة الدراسااات ات الصاالة ،لذا تبرز ملااكلة الدراسااة بعدم وجود
و ضوح لدأ الباحثين بأثر التفكير او ستراتيجي على تطوير رأد المال الب لرل في المؤ س سات الريا ضية المحترفة في
األردن ،ومن هنا يمكن بلورة ملاااااكلة الدراساااااة بالساااااؤال اآلتي :ما أثر التفكير اوساااااتراتيجي على تطوير رأد المال
البلرل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ؟
أسئلة الدراسة
يمكن تحقيق نرض هذه الدراسة من خالل اوجابة عن التساؤالت التالية:
السؤال الرئيسي -:هل يوجد أثر للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي،
والفرص الذكيةد على رأد المال البلاااااارل بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة
العامليند في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي عدة أسدلة فرعية ،وهي:
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السؤؤؤؤؤال الفرعي االول :هل يوجد أثر للتفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد على روح االبتكار والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
السؤؤؤؤؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر للتفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد على معرفة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
السؤؤؤؤؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر للتفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد على خبرة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
السؤؤؤؤؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر للتفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد على مهارة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة من جانبين ،هما األهمية النظرية واألهمية التطبيقية:
أوال :األهمية النظرية:
من المتوقع أن تسااااهم هذه الدراساااة في تطوير اوطار النظرل المتعلق بمؤساااساااات العمل الرياضاااي المحتر
بلاااااكل عام وفي األردن بلاااااكل خاص ،فساااااو تبحث هذه الدراساااااة في مفهوم التفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (الرؤيا
المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد ومفهوم رأد المال البلااارل بأبعاده (روح االبتكار
والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية من خالل التعر نلى أثر التفكير اوستراتيجي على رأد المال البلرل
في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في األردن ،حيث أنه ساااتقيس الدراساااة الحالية مفاهيم التفكير اوساااتراتيجي ورأد
المال الب لرل ،وقد ت ساعد الدرا سة الحالية المؤ س سات الريا ضية المحترفة في األردن لال ستفادة من النتائج والتو صيات
التي ستقدمها ،من أجل تحقيق أهدافها التنافسية والمستقبلية التي تسعى للوصول نليها.
فرضيات الدراسة
استنادا نلى ملكلة الدراسة وأسدلتها تمّ صيانة الفرضيات على التحو اآلتي:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د للتفكير اوسااتراتيجي بأبعاده (الرؤيا
المسااااااتقبلية ،والمنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير رأد المال البلاااااارل بأبعاده (روح
االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ؟
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α =0.05د للتفكير اوساااتراتيجي بأبعاده (الرؤية
المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على روح االبتكار والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة
في األردن.
الفرضؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α =0.05د للتفكير اوساااتراتيجي بأبعاده (الرؤية
المسااتقبلية ،والمنظور اللاامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على معرفة العاملين في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في
األردن.
الفرضؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α =0.05د للتفكير اوساااتراتيجي بأبعاده (الرؤية
المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على خبرة العاملين في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في
األردن.
الفرضؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د للتفكير اوساااتراتيجي بأبعاده (الرؤيا
المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على مهارة العاملين في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في
األردن.

 6.1أنموذج الدراسة
لتحقيق أهدا الدراسااااة المحدده في تحديد أثر المتغير المسااااتقل (التفكير اوسااااتراتيجيد على المتغير التابع (رأد المال
البلرلد ،فقد قام الباحثان بتطوير نمو ج خاص بالدراسة .واللكل رقم (1د يوضا أنمو ج الدراسة ومتغيراتها.
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شكل ( :)1أنموذج الدراسة
المصاادر :من نعداد الباحثين اسااتنادا نلى المراجع والدراسااات السااابقة (العلااي2013 ،؛ عبد اهلل2017 ،؛ شاابير2015 ،؛ مفتاح،
2017د

التعريفات اإلجرائية
تم تحديد التعريقات اوجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة على النحو اآلتي:
▪ التفكير اإلستراتيجي :هو محاولة توقع ما سيكون عليه مستقبل المؤسسات الرياضية المحترفة وواقعها الجديد بجميع
أبعاده ومتطلباته والسعي نحو التأثير في متغيراته .وتم قياسه من خالل األبعاد التالية( :الرؤية المستقبلية ،والمنظور
اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد.
▪ الرؤية المستقبلية :هي وصل لصورة مستقبلية أفضل تتطلع نليها المؤسسات الرياضية المحترفة ،وتتفوق بها على
أوضاعها الراهنة في جانب أو أكثر من جوانب هذه الصور .وتم قياسه بالفقرات (6-1د في استبانة الدراسة.
▪ المنظور الشمولي :يلير معنى اللمولية نلى أن يكون الهيكل الفكرل للفلسفة المنظمية واسعا وشموليا ،يغطي جميع
أجزاا المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة دون أسااااتثناا وبالقدر الذل يسااااما في تطوير المؤسااااسااااة ،ويتجانس مع
التكنولوجيا فيها .وتم قياسه بالفقرات (13-7د في استبانة الدراسة.
▪ التفكير النظمي :هو القدرة على رؤية األنظمة بلااااامولية ،من خالل فهم ال،صاااااائص والعوامل واألنماث والعالقات
المتبادلة التي تلااكل ساالوك األنظمة التي توفر ال،يارات لإلجرااات في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة .وتم قياسااه
بالفقرات (20-14د في استبانة الدراسة.
▪ الفرص الذكية :هي المناساابات التي تتمكن المؤسااسااة الرياضااية المحترفة من خاللها تساا،ير طاقاتها مؤقتا أو دائما
لتحقيق منافع منلودة ،نحو :نلر سلعتها ،وتحسين وضعها في السوق قياسيا بالمؤسسات األخرأ العاملة في البيدة
ال،ارجية .وتم قياسه بالفقرات (27-21د في استبانة الدراسة.
▪ رأس المال البشؤؤري :أصاال نير ملمود يُركّز على العُنصاار البلاارل ،والذل يلاامل مجموعة المعار وال،برات
والمهارات التي يمتلكها العاملون في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة .وتم قياسااااه من خالل األبعاد التالية( :روح
االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند.
▪ روح االبتكار والتجديد :هي توليد شيا جديد نير مسبوق على اوطالق في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وتوحيد
مجموعة أفكار متباعدة أو نير متباعدة بطريقة جديدة نير مألوفة وربطها ودمجها ،ونيجاد اساااات،دامات جديدة نير
متعار عليها لألفكار المتداولة لمنتج ما .وتم قياسه بالفقرات (34-28د في استبانة الدراسة.
▪ معرفة العاملين :هي حصااايلة معلومات وخبرات تراكمية بمرور الوقت لألفراد العاملين في المؤساااساااات الرياضاااية
المحترفة ،وتأتي نتيجة ممارسااااااة الفرد لحياته الطبيعية ،ومن خالل عدة طرق ،مثل :القرااة ،والعلم المكتسااااااب من
دراسة وتدريب وعمل ،وال بد لحاملها أن يستفيد منها نلى أقصى درجة ممكنة ،وبالتالي هذه المعرفة تصبا مصدر
قوة لمالكها كون هذه المعرفة تقوده نلى القرار الحكيم والرأل السااااديد .وتم قياسااااه بالفقرات (41-35د في اسااااتبانة
الدراسة.
▪ خبرة العاملين :يقصااااد بها مسااااتوأ ما يتمتع به األفراد العاملين في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة من معار
متراكمة مكتسبة من الوظيفة الحالية والوظائل السابقة .وتم قياسه بالفقرات (48-42د في استبانة الدراسة.
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▪ مهارة العاملين :هي الطريقة التي تؤدأ بها المهام من قبل العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهي عبارة
عن تنفيذ العمل والمهام الموكلة بأساااااالوب متميز يصااااااعب نقله او تقليده ،والمهارات حقيقة ديناميكية تتعلق باألفراد
وقدراتهم وأفكارهم ومدأ التحكم فيها ،ونبرازها بطريقة أفضل في العمل .وتم قياسه بالفقرات (53-49د في استبانة
الدراسة.
حدود الدراسة
تم ننجاز هذه الدراسة ضمن الحدود التالية:
 .1الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
 .2الحدود الزمانية :تم نجراا الدراسة الحالية خالل العام الدراسي (2019-2018د.
 .3الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية على أراا األفراد المبحوثين (رئيس نادل ،رئيس قسم ،مدربد
العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
 .4الحدود العلمية :اقتصرت الدراسة الحالية على أثر التفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور
اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على رأد المال البلرل بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة
العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
الدراسات السابقة ذات الصلة
قام الباحثان بمراجعة العديد من الدراساااات الساااابقة من أجل تكوين نطار نظرل وأنمو ج ترتكز عليه الدراساااة
الحالية ،وفيما يلي نساااااااتعراض لعدد من هذه الدراساااااااات التي تمت في البيدتين العربية واألجنبية مرتبة من األقدم نلى
األحدث حسب الفترة الزمنية.
أوالً :الدراسات السابقة العربية
العشؤؤؤؤؤؤؤي ( :)2013أثر التفكير اإلسؤؤؤؤؤؤؤتراتيجي على أداء اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال
التأهيل في قطاع غزة.
هدفت هذه الدراسااااة للتعر نلى أثر التفكير اوسااااتراتيجي على أداا اودارة العليا في المنظمات نير الحكومية
العاملة في مجال التأهيل في قطاع نزة ،وال،روج بتوصااااااايات تعمل على زيادة االهتمام بهذا الجانب ،وتلااااااامل هذه
الدراسااااة التعر نلى مدأ توافر عوامل التفكير اوسااااتراتيجي لدأ اودارة العليا في المنظمات نير الحكومية في قطاع
نزة ،واعتمدت هذه الدراسااة على المنهج الوصاافي التحليلي نلى جانب أساالوب الدراسااة الميدانية باساات،دام االسااتبانة أداة
رئيسااة لجمع البيانات ،فقامت الباحثة باساات،دام طريقة المسااا اللااامل لمجتمع الدراسااة المكون من اودارة العليا المتمثلة
برؤسااااا مجالس اودارة وأعضااااا مجالس اودارة ومديرل المؤساااساااات ومديرل الملااااريع البالغ عددهم (26د جمعية
بواقع (95د ش،ص.
وتوصااالت هذه الدراساااة نلى العديد من النتائج ،أهمها :توافر عوامل التفكير اوساااتراتيجي لدأ اودارة العليا في
المنظمات نير الحكومية في قطاع نزة بنسااااابة (%79.51د ،ووجود عالقة ات داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة
(0.05د بين عوامل التفكير اوساااااتراتيجي وبين مساااااتوأ أداا اودارة العليا ،ووجود فروقات ات داللة نحصاااااائية عند
مساااتوأ داللة (0.05د بين متوساااطات نساااتجابات المبحوثين حول أثر التفكير اوساااتراتيجي على أداا اودارة العليا في
المنظمات نير الحكومية في قطاع نزة تعزأ للمستوأ العلمي.
وأوصت هذه الدراسة بتعزيز ودعم عوامل التفكير اوستراتيجي لدأ مديرل المنظمات نير الحكومية ،والعمل
على زيادة الوعي لدأ اودارة العليا في المنظمات نير الحكومية حول أهمية تبني منهج التفكير اوستراتيجي في ندارات
هذه المؤسسات ،وقيام مجالس اودارة ال،اصة بهذه المؤسسات بوضع نظام تقييم فعال ،لتقييم أداا اودارة العليا وتقويمها
والحرص على العمل وفق رسالة المنظمة وأهدافها ،وال،طة اوستراتيجية وتطوير برامج تدريبة مت،صصة في العوامل
ال،اصااة بالتفكير اوسااتراتيجي للمديرين والعاملين في المنظمات نير الحكومية .وقد اسااتفاد الباحثان من دراسااة العلااي
(2013د تحديد عناصر المتغير المستقل.
بو عزيز ( :)2015أثر التعلم التنظيمي على التفكير اإلسؤؤؤؤؤؤتراتيجي– دراسؤؤؤؤؤؤة حالة أسؤؤؤؤؤؤاتذة كلية العلوم االقتصؤؤؤؤؤؤادية
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة "بسكرة".
هدفت هذه الدراساااة لمعرفة "أثر التعلم التنظيمي على التفكير اوساااتراتيجي" ،وقد اساااتهدفت أسااااتذة هذه الكلية
كعينة للدراسااة ،أما التحليل فقد أجرل على (40د اسااتبانة ،فاتبعت هذه الدراسااة المنهج الوصاافي ،واساات،دمت االسااتبانة
أداة للدراسااة ،وبينت النتائج وجود أثر ل داللة نحصااائية للتعلم التنظيمي على التفكير اوسااتراتيجي ،وأوصاات الدراسااة
نقناع األساتذة بضرورة تعلم التفكير اوستراتيجي وأهميته بالنسبة لهم خاصة وللكلية ككل.
وقد استفاد الباحثان من دراسة بو عزيز (2015د في بناا اوطار النظرل للتفكير اوستراتيجي.
319

شبير ( :)2015دور أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري في القطاع المصرفي الفلسطيني– دراسة حالة
(بنك فلسطين).
هدفت هذه الدراساااااااة لمعرفة دور أنظمة كاا األعمال في تنمية رأد المال البلااااااارل في القطاع المصااااااارفي
الفلسااااطيني ،وقد تم اختيار بنك فلسااااطين ليكون حالة الدراسااااة ،فقام الباحث بجمع البيانات من مصااااادرها الم،تلفة ،وقد
اساات،دم المنهج الوصاافي التحليلي وجراا الدراسااة ،واساات،دم الباحث االسااتبانة أداة رئيسااة لجمع البيانات ،فتكون مجتمع
الدراسااة من جميع الموظفين في بنك فلسااطين بقطاع نزة والبالغ عددهم (479د موظفا ،وبساابب كبر حجم عينة مجتمع
الدراسة نست،دم الباحث طريقة العينة العلوائية الطبقية ،وتم توزيع (230د ا ستبانة على أفراد مجتمع الدراسة ،فا ست،دم
الباحث برنامج التحليل اوحصائي (SPSSد ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج ،ومن أهمها :وجود عالقة ات داللة نحصائية
بين اسااااااات،دام أدوات أنظمة كاا األعمال (المعالجة التحليلية الفورية ،وندارة أداا األعمال ،والذكاا التنافسااااااايد وتنمية
رأد المال البلرل في بنك فلسطين ،وأن بنك فلسطين يمتلك مستوأ مرتفعا من تنمية رأد المال البلرل.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق است،دام أنظمة كاا األعمال في القطاع المصرفي للمساعدة في تنمية
رأد المال البلاارل ،وضاارورة أن تتعامل ندارة البنك مع رأد المال البلاارل على أنه مورد رئيسااي ونسااتراتيجي من
بين الموارد الم،تلفة التي يمتلكها البنك ،والعمل على الحفاظ عليه وتطويره بلاااااااكل مساااااااتمر.وقد اساااااااتفاد الباحثان من
الدراساااة في بناا أنمو ج الدراساااة الحالية المتعلق بالمتغير التابع (المعرفة ،والمهارة ،وال،برةد وفي صااايانة التعريفات
اوجرائية.
مفتاح ( :)2016دور رأس المال البشؤؤري في تحسؤؤين تنافسؤؤية المؤسؤؤسؤؤة ،دراسؤؤة حالة – الشؤؤركة الوطنية للتأمينات
( – )SAAوكاالت بسكرة.
هدفت هذه الدراساااة نلى تحديد العالقة بين رأد المال البلااارل بأبعاده (المعرفة ،والمهارة ،والكفااةد وتنافساااية
المؤسسة بأبعادها (الجودة ،والتكلفة ،والحصة السوقية ،والربحيةد فقامت الباحثة بتصميم استبانة ونجراا مقابالت ،وقد
تم تحليل بيانات االساااتبانة باالعتماد على المعالجة اوحصاااائية (SPSSد ومن أهم النتائج التي توصااالت نليها الباحثة :أن
اللااركة الوطنية للتأمينات تتوفر على رأد مال بلاارل بمسااتوأ مرتفع ،كما أن مركزها التنافسااي جاا بمسااتوأ مرتفع،
حيث أثبتت اوجابة عن فرضيات هذه الدراسة أن هناك عالقة قوية بين رأد المال البلرل في تحسين تنافسية اللركة
الوطنية للتأمينات (SAAد .وقد استفاد الباحثان من دراسة مفتاح (2016د في تحديد عناصر المتغير التابع.
عبد اهلل (:)2017التفكير اإلستراتيجي وأثره على دورة حياة المنظمات
هدفت هذه الدراسااااة نلى فحص أثر التفكير اوسااااتراتيجي على دور حياة المنظمات ،فطبقت هذه الدراسااااة على
اللااركات الصااناعية في األردن ،وشااملت الدراسااة (66د شااركة صااناعية ،واساات،دم الباحث المنهج الوصاافي التحليلي
للتعامل مع البيانات وتصااانيفها ،وطور الباحث االساااتبانة أداة لجمع المعلومات ،وتم تحديد عينة الدراساااة وفقا لرأد مال
اللاااركة ليصااابا العدد (29د شاااركة ،فتكونت وحدة المعاينة من (246د فردا من العاملين في اودارتين العليا والوساااطى
فيها .ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة نليها:
وجود مساااااتوأ عال من ممارساااااة أبعاد التفكير اوساااااتراتيجي لدأ القيادات اودارية في اللاااااركات المبحوثة،
ووجود أثر كبير وواضاااا للتفكير النظمي والفرص الذكية والرؤية المساااتقبلية على دورة حياة اللاااركات ،وبينت النتائج
عدم وجود فروقات في معدالت اوساااتجابة للتفكير اوساااتراتيجي والتي يمكن أن تعزأ للمتغيرات الديمونرافية (العمر،
والنوعد في حين أنه كانت هناك فروقات في معدالت االساااااتجابة تعزأ نلى (مدة ال،برةد لصاااااالا من خبرتهم أكثر من
 12سنة.
وأوصاااى الباحث بضااارورة زيادة وعي القيادات اودارية في اللاااركات الصاااناعية بأهمية التفكير اوساااتراتيجي
بإعتباره أحد المفاهيم الجوهرية في اودارة اوسااتراتيجية .وقد اسااتفاد الباحثان في بناا أنمو ج الدراسااة المتعلق بالمتغير
المستقل (الفرص الذكية ،والتفكير النظمي ،والمنظور اللموليد وفي صيانة التعريفات اوجرائية.
علي ( :)2018درجة ممارسؤؤة أنماط التفكير اإلسؤؤتراتيجي لدى القيادة التعليمية في جامعة تكريت دراسؤؤة مقارنة بين
الكليات العلمية واالنسانية
يهد البحث الحالي للتعر نلى مدأ ممارساااااة القادة األكاديميين من رؤسااااااا األقساااااام العلمية ألنماث التفكير
اوسااااتراتيجي (تفكير شااااامل ،تفكير تجريدل ،تفكير تلاااا،يصااااي ،تفكير ت،طيطيد ،وهل هناك فروق في وجهات نظر
القيادات االكاديمية نزاا أنماث التفكير اوسااتراتيجي في الكليات االنسااانية والعلمية عينة البحث .واختيرت جامعة تكريت
ميدانيا للبحث واختبار فروضااها ،وتم اساات،دام اسااتمارة االسااتبانة أداة رئيسااة في جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني
من البحث وبلغ حجم العينة (30د رئيس قسااااااام علمي ،وبعد تحليل البيانات وجابات عينة البحث ،واختبار الفرضااااااايات
باال ستعانة بعدد من الو سائل واألدوات اوح صائية وبا ست،دام البرنامج الجاهز) (SPSSوتو صل البحث نلى مجموعة من
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االسااتنتاجات ،أهمها ،هناك اهتمام من قبل رؤساااا األقسااام األكاديمية في الكليات المبحوثة بأنماث التفكير ،و أن الكليات
عينة البحث (اونسانية والعلميةد ال ت،تلل جوهريا من حيث مدأ ممارسة أنماث التفكير نال بنسب من،فضة جدا .فضال
عن تقديم مجموعة من التوصاااايات ليتركز جوهرها على أهمية اسااااتزراع التفكير اوسااااتراتيجي في المنظمات التعليمية.
وقد استفاد الباحثان من دراسة علي (2018د في بناا اوطار النظرل للتفكير اوستراتيجي.
ال سهالني ومدلول ( :)2018تأثير التفكير اإل ستراتيجي في تعزيز االنتماء المنظمي-درا سة تطبيقية في معمل إ سمنت
الكوفة.
هدفت الدراسااااة للتعر نلى تأثير التفكير اوسااااتراتيجي بأبعادة (القصااااد اوسااااتراتيجي ،والتصااااور المنظمي،
وقيادات االفتراضاااااااات ،والتفكير في الوقت ،والفرص الذكيةد في تعزيز االنتماا المنظمي في معمل نسااااااامنت الكوفة.
ولتحقيق اهدا الدرا سة اتبع المنهج الو صفي التحليلي ،حيث تم توزيع ا ستبان الدرا سة على عدد من العاملين في معمل
نسااااااامنت الكوفة .وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ات داللة نحصاااااااائية بين التفكير اوساااااااتراتيجي وتعزيز االنتماا
المنظمي ،وأن مسااتوأ مجال التفكير اوسااتراتيجي جاا مرتفعا .وقد أوصاات الدراسااة على معمل نساامنت الكوفة توظيل
أبعاد التفكير اوسااتراتيجي في عملهم للمساااعدة في حل الملاااكل التي تواجههم واالنتقال من التفكير التقليدل نلى شاامولية
التفكير ليتمكن من منافساااة منتجات اوسااامنت المساااتوردة ويحقق مكانه خاصاااة بالنسااابة للمساااتهلك العراقي.وقد اساااتفاد
الباحثان من دراسة السهالني ومدلول (2018د في تطوير اوطار النظرل للتفكير اوستراتيجي.
الدراسات السابقة اإلنجليزية
Cegarra-Navarro & Sánchez-Polo (2010): Linking National Contexts with Intellectual
Capital: A Comparison between Spain and Morocco.
ربط الساااااااياقات الوطنية مع رأد المال الفكرل :مقارنة بين نسااااااابانيا والمغرب" ،وهدفت نلى تحليل التأثيرات
الم،تلفة في السااياقات الوطنية (الثقافة الوطنية ،والتعليم والتدريب ،والقيم االجتماعية واالندماج االجتماعيد وأثرها على
رأد المال الفكرل ،وتم لك من خالل الفحص والتحقيق التجريبي على (112د شااركة صااغيرة ومتوسااطة من شااركات
اوتصاالت اوسبانية والوطنية .وأظهرت نتائج الدراسة أن اللركات اوسبانية تمتلك مستويات مرتفعة من مكونات رأد
المال الفكرل (البلااارل ،والهيكلي ،والعالئقيد ،في حين كانت مساااتويات هذه المكونات متدنية في شاااركات االتصااااالت
المغربية ،وبحساااب نتائج الدراساااة فإن لك يعود ألساااباب ترتبط بالتأثيرات الم،تلفة على الثقافة الوطنية في كال البلدين،
ولهذه التأثيرات أثر نيجابي واضاااااا في رأد المال الفكرل ن ا ما تبنت الحكومة برامج وساااااياساااااات تدعم وجود بيدات
مناساابة للتعلم والتدريب ،وتوفر البيدة المناساابة لالندماج االجتماعي ونبذ المجتمعات المنغلقة التي تحد من ترسااي مبادئ
التلاركية واالندماج .وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسة في تطوير اوطار النظرل لرأد المال البلرل.
Ahangar (2014): The Relationship between Intellectual Capital and Financial Performance:
an Empirical Investigation in an Iranian Company.
العالقة بين رأد المال الفكرل واألداا المالي :تحقيق تطبيقي في اللاااااااركة اويرانية" ،هدفت نلى فحص القيمة
الفكرية المضااافة أثرها على أداا اللااركة ،اسااتنادا لمقاييس األداا المالية مثل :الربحية ،واونتاجية ،والنمو في المبيعات،
ولتحقيق هذا الهد تناولت الدراساااااااة بالفحص والتحقيق التقارير السااااااانوية ،والميزانية العمومية ،لواحدة من أشاااااااهر
اللااااركات اويرانية .وأكدت النتائج التجريبية للدراسااااة على وجود عالقة ارتباث بين رأد المال الفكرل وأداا اللااااركة
(الربحية ،واونتاجية ،ونمو المبيعاتد ،مع تفوق ملحوظ لتأثير رأد المال الفكرل على ننتاجية األفراد ،وأظهرت نتائج
الدراسااااااة أن معدل نمو المبيعات وننتاجية الموظل يمكن تحسااااااينها من خالل زيادة اسااااااتثمار اللااااااركة في رأد مالها
البلااااارل ،وفلااااالت الدراساااااة في نيجاد رابطة قوية بين رأد المال الهيكلي كأحد مكونات رأد المال الفكرل وبين أداا
اللركة .وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسة في تطوير اوطار النظرل لرأد المال البلرل.
Bhardwaj & Hardeep (2018): Modeling the Effects of Intellectual Capital on Decision
Making - A Study of Interaction Moderation with Knowledge Management Process.
نمذجة أثر رأد المال الفكرل على عملية صاااانع القرار دراسااااة التفاعل من خالل عملية ندارة المعرفة كمتغير
وسيط .وهدفت للتعر نلى أثر نمذجة رأد المال الفكرل على عملية صنع القرار دراسة التفاعل من خالل عملية ندارة
المعرفة كمتغير وسااااااايط في منظمات القطاع العام الهندل .ولتحقيق أهدا الدراساااااااة تم تطوير اساااااااتبانة لغرض جمع
البيانات وتم توزيع (2029د اسااااتبانة على مفردات عينة الدراسااااة التي تكونت من العاملين في الوظائل اوشاااارافية في
(7د منظمات في مدينة دلهي .وقد توصلت الدراسة نلى مجموعة من النتائج ،كان من أهمها -1 :أن تصورات المبحوثين
لمستوأ رأد المال وعملية صنع القرار وندارة المعرفة جاات بمستوأ متوسط -2 .وجود أثر ألبعاد نمذجة رأد المال
الفكرل (صاااااااناعة رأد المال الفكرل ،وتنلااااااايط رأد المال الفكرل ،والمحافظة على رأد المال الفكرل ،واالهتمام
بالزبائند في عملية صاانع القرار -3 .وجود أثر ألبعاد نمذجة رأد المال الفكرل (صااناعة رأد المال الفكرل ،وتنلاايط
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رأد المال الفكرل ،والمحافظة على رأد المال الفكرل ،واالهتمام بالزبائند في عملية ندارة المعرفة -4 .وجود أثر
لعملية صاااااانع القرار في ندارة المعرفة .وقد اسااااااتفاد الباحثان من هذه الدراسااااااة في تطوير اوطار النظرل لرأد المال
البلرل.
Al-Qatamin & Esam (2018): Effect of Strategic Thinking Skills on Dimensions of Competitive
Advantage: Empirical Evidence from Jordan.
تأثير مهارات التفكير اوساااااتراتيجي على أبعاد الميزة التنافساااااية :أدلة تجريبية من األردن" ،فلاااااملت عينة من
العاملين في القطاع المصااارفي األردني وعددهم (99د مبحوثا ،وقد هدفت نلى معرفة أثر مهارات التفكير اوساااتراتيجي
في الميزة التنافسية ،فتوصلت الدراسة نلى وجود أثر لمهارات التفكير اوستراتيجي في أبعاد الميزة التنافسية .وتوصلت
الدراسة نلى أن المنظمات التي تطلع بمفاهيم التفكير اوستراتيجي ال تنتج فقط المزايا التنافسية ،ولكنها أيضا توفر سلوكا
عاما يعبر عن المظهر العام للمنظمة ،مثل :الثقافة المفتوحة ،وتعزيز الموظفين وفعالية تنظيمية ،التي بدورها تعمل على
تحقيق الميزة التنافسااية .وأن التفكير اوسااتراتيجي عامال مهما في تحقيق الميزة التنافسااية في منظمات القطاع المصاارفي
األردني ،وهذا يوضاااااااا األهمية المطلقة لضااااااارورة تبني التفكير اوساااااااتراتيجي من قبل اودارات في منظمات القطاع
المصاارفي األردني كركيزة أساااسااية من ركائز العمل المنظمي .وقد اسااتفاد الباحثان من هذه الدراسااة في تطوير اوطار
النظرل للتفكير اوستراتيجي.
Muriithi et al (2018): The Relationship between Strategic Thinking and Leadership
Effectiveness in Kenyan Indigenous Banks.
العالقة بين التفكير اوستراتيجي وفعالية القيادة في البنوك الكينية" .وهدفت الدراسة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ العالقة بين
التفكير او ستراتيجي والكفااة وفعالية القيادة ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ،وتكونت عينة الدراسة من  (257من رؤساا ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ في
ﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ اوﻫﺘﻤﺎﻡ بالتفكير( اوستراتيجي ﻤﺎ ﺯﺍل ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘـ ﹰ
للتفكير اوسااااتراتيجي في القيادة في البنوك الكينية ،ﻭﻏﺎﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ للتفكير اوسااااتراتيجي ﻓﻲ كفااة ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
القيادية .وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسة في تطوير اوطار النظرل للتفكير اوستراتيجي.
Yilmaz & Acar (2018): The Effects of Intellectual Capital on Financial Performance and
Market Value: Evidence from Turkey.
أثر رأد المال الفكرل على األداا المالي والقيمة الساااااوقية :شاااااواهد من تركيا ،وهدفت الدراساااااة للتعر نلى
مسااتوأ االسااتثمار في رأد المال الفكرل ،وتحليل أثر االسااتثمار في رأد المال الفكرل في أبعاد األداا المؤسااسااي في
األداا المالي والقيمة السااااوقية من خالل البيانات المالية والسااااوقية للااااركات اونتاج المدرجة في بورصااااة اسااااطنبول،
وتكونت عينة الدراسااة من(100د شااركة خالل األعوام من عام  2014-2011وتوصاالت الدراسااة نلى نتائج ،أهمها :أن
مستوأ االستثمار في رأد المال الفكرل قد جاات من،فضة .ووجود أثر ل داللة نحصائية للمتغير المستقل االستثمار
في رأد المال الفكرل وأبعاده (االساااااتقطاب ،والصاااااناعة ،والتنلااااايط ،والمحافظة ،واالهتمام برأد مال الزبوند على
األداا المالي .ووجود أثر ل داللة نحصائية للمتغير المستقل االستثمار في رأد المال الفكرل على القيمة السوقية .وقد
استفاد الباحثان من هذه الدراسة في تطوير اوطار النظرل لرأد المال البلرل.
Salamzadeh et al (2018): Strategic Thinking and Organizational Success: Perceptions from
Management Graduates and Students.
يهد هذا البحث للتعر نلى تأثير التفكير اوساااااااتراتيجي بأبعاده (التركيز على الهد  ،والتفكير في الوقت،
والفرص الذكية ،والتفكير النظميد للمديرين على النجاح التنظيمي .ولتحقيق أهدا الدراساااااة تم اتباع المنهج الوصااااافي
التحليلي بتوزيع اساااتبانة الدراساااة على (384د فرد من ال،ريجين وطالب الدراساااات العليا في نيران ،وقد تم اساااترجاع
(300د استبانة وما نسبته (%78.1د .وقد أظهرت النتائج هناك عالقة نيجابية ومهمة بين التفكير اوستراتيجي للمديرين
والنجاح التنظيمي ،لذلك يمكن للمرا أن يسااااااتنتج أن المنظمة سااااااتسااااااتفيد من نجاح كبير عندما يكون مسااااااتوأ التفكير
اوساااتراتيجي للمديرين مرتفعا ،أيضا اا عندما يقوض المديرون أو يفتقرون نلى التفكير اوساااتراتيجي ،سااايتم تقليل النجاح
التنظيمي نلى حد كبير .وأوصاات الدراسااة بأن يحاول المديرون ندراك أهمية التفكير اوسااتراتيجي ،ومحاولة تمكينه فيما
بينهم وفي الوقت نفساااه ينبغي أن يعززوا روح العمل التلااااركية والتعاون التعاوني والبعد واوبداع في تنظيم الملااااريع
والمنافسة الصحية بين الموظفين .وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسة في بناا أنمو ج الدراسة الحالية المتعلق بالمتغير
المستقل (التفكير النظمي ،والفرص الذكيةد.
ما يُميّز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
322

نختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة وأفراد عينتها التي تم دراستها وتحليلها،
ن نن الدراسااااة الحالية تناولت أثر التفكير اوسااااتراتيجي على تطوير رأد المال البلاااارل في المؤسااااسااااات الرياضااااية
المحترفة في األردن .وما يميز الدراسااااة الحالية في أنها سااااعت نلى معرفة مدأ األثر الذل يحدثه التفكير اوسااااتراتيجي
بأبعاده (الرؤيا المساااااتقبلية ،والمنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير رأد المال البلااااارل
بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند في المؤسسات الرياضية المحترفة
في األردن ،فلم يجد الباحثان فيما اطلعت عليه من دراسات خالل نعدادها لهذه الرسالة أل رسالة ملابهة لها في األبعاد
التي تناولتها مجتمعة معا وبمجتمع دراساااااااتها .وبهذا تقدم هذه الدراساااااااة نطارا فكريا خاصاااااااا بها وبمتغيراتها الم،تلفة
ومجتمع دراستها ،وبالتالي من المأمول أن تكون الدراسة الحالية بداية لدراسات مستقبلية أخرأ
منهج الدراسة
اعتمد الباحثان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي للتعامل مع البيانات وتصنيفها ،والذل يقوم بوصل
ظاهرة ومجتمع الدراسااااة وصاااافا دقيقا ،ثم يبحث في العالقات االرتباطية بين المتغير المسااااتقل (التفكير اوسااااتراتيجيد،
والمتغير التابع (رأد المال البلرلد في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ،من أجل تحليل أثر المتغير المستقل
في المتغير التابع ومعرفة حجم هذا األثر ،من أجل الوصااول نلى نتائج وتوصاايات تُسااهم في تحسااين الواقع وتطويرة في
هذه المؤسسات.
مصادر جمع البيانات والمعلومات
قام الباحثان باست،دام مصدرين لجمع البيانات:
أوالً :المصادر الثانوية:
اتجه الباحثان في معالجة اوطار النظرل للدراسااة نلى مصااادر البيانات الثانوية التي تتمثل في الكتب والمراجع
العربية واألجنبية ات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسااااات السااااابقة التي تناولت موضااااوع
الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع األنترنت الم،تلفة ،ن نن هد الباحثين من اللجوا للمصادر الثانوية في الدراسة
للتعر نلى األساااس والطرق العلمية الساااليمة في كتابة الدراساااات ،وكذلك أخذ تصاااور عام عن آخر المساااتجدات التي
حدثت في موضوع الدراسة.
ثانياً :المصادر األولية:
قامت الباحثة بتطوير اسااااتبانه للحصااااول على البيانات من أفراد مجتمع الدراسااااة ،فاشااااتملت على عدد من الفقرات التي
تتعلق بقياد أثر التفكير اوسااتراتيجي على تطوير رأد المال البلاارل في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن ،ووزعت
على مجتمع الدراسة بمقدار (70د استبانة.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ،التي بلغ عددها (12د مؤسسة رياضية .أما وحدة
المعاينة فتتمثل بالعاملين بالمسااااميات التالية( :رئيس النادل ،ورئيس قساااام ،ومدربد والبالغ عددهم في هذه المؤسااااسااااات (122د
موظفا ،والجدول رقم (4د يُبين أعداد الموظفين ووحدة المعاينة والتحليل.
جدول ( :)4أعداد الموظفين ووحدة المعاينة والتحليل.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الرؤساء
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

النادي
الفيصلي
الوحدات
السلط
الجزيرة
شباب األردن
البقعة
األهلي
الرمثا
الحسين أربد
العقبة
ات راد
الصريا

المدربون
7
5
3
7
5
5
8
6
10
5
4
4

المجموع

المصدر :نعداد الباحثين اعتمادا على كلو
 5.3عينة الدراسة

دائرة الموارد البلرية في المؤسسات المبحوثة.
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رؤساء األقسام
4
4
1
4
2
6
4
3
4
4
3
2
122

نظرا لصغر مجتمع الدراسة اتبع الباحثان أسلوب المسا اللامل لسحب عينة الدراسة ،وبهذا قام بتوزيع (122د استبانة
على أفراد مجتمع الدراسة ،وا ستردت منها ( (93استبانة ،وكان عدد الصالا منها للتحليل (70د استبانة ،ما نسبته (%57.4د من
مجتمع الدراسة.

 6.3أداة الدراسة
قام الباحثان بتطوير استبانة الدراسة و لك باالعتماد على عدد من الدراسات السابقة ،فتم نعداد فقرات أبعاد مجال التفكير
اوساااتراتيجي باالعتماد على دراساااة العلاااي (2013د ،ودراساااة عمار (2017د في حين تم االعتماد في نعداد فقرات أبعاد مجال
رأد المال البلرل باالعتماد على دراسة شبير (2015د ،ودراسة مفتاح (2016د.

وقد تكوّنت االستبانة من ثالثة أجزاا :تناول الجزا األول البيانات الديمونرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.
وتناول الجزا الثاني مجال التفكير اوساااااااتراتيجي فتضااااااامن (27د فقرة توزعت على أربعة أبعاد ،وهي :بُعد الرؤية
المسااااااتقبلية ومُكّون من (6د فقرات ،وبُعد المنظور اللاااااامولي ومُكّون من (7د فقرات ،وبُعد التفكير النظمي ومُكّون من
(7د فقرات ،وبُعد الفرص الذكية ومُكّون من (7د فقرات .وتناول الجزا الثالث مجال رأد المال البلرل وتضمن (26د
فقرة ُوزّعت على أربعة أبعاد ،وهي :بُعد روح االبتكار والجديد ومُكّون من (7د فقرات ،وبُعد معرفة العاملين و ُمكّون
من (7د فقرات ،وبُعد خبرة العاملين ومُكّون من (7د فقرات ،وبُعد مهارة العاملين ومُكّون من (5د فقرات.
وقد تم است،دام مقياد ليكرت (Likertد ل التدريج ال،ماسي لدرجات الموافقة على النحو التالي :موافق بلدة
(5د درجات ،وموافق (4د درجات ،ومحايد (3د درجات ،ونير موافق درجتان ،ونير موافق بلدة درجة واحدة ،لتقدير
مستوأ التفكير اوستراتيجي ،ومستوأ رأد المال البلرل في في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن .واست،دم
التدريج اوحصائي اآلتي للحكم على المتوسطات الحسابية ،حسب المعادلة اآلتية:
طول الفدة

أعلى درجة – أدنى درجة

=

عدد الفدات

=

(1-5د
3
1.33

=

وعليه يوضااا الجدول رقم (5د المعيار اوحصااائي لتفسااير المتوسااطات الحسااابية وجابات أفراد عينة الدراسااة
عن فقرات االستبانة ومجاالتها:
جدول ( :)5المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات االستبانة ومجاالتها
درجة تقييم منخفضة

درجة تقييم متوسطة

درجة تقييم مرتفعة

من 2.33-1

أكبر من 3.67-2.33

أكبر من 5-3.67

صدق أداة الدراسة
للتأكد من الصاااادق الظاهرل السااااتبانة الدراسااااة ،قام الباحثان بتوزيعها على مجموعة من األساااااتذة المحكمين
وعـاااااددهم (8د محكمين من ول ال،برة واوختصاص من أعضاا هيدة التدريس في الجامعات األردنية الم،تلفة ،للحكم
على مدأ صااادقها وصاااالحيتها ،وقد طُلب من الساااادة المحكّمين نبداا الرأل في مدأ مناسااابة الفقرة للمجال الذل تنتمي
نليه ،والتأكد من ساااااااالمة الصااااااايانة اللغوية ،وتزويد الباحثين بما يرونه مالئما من مقترحات .وقد تم األخذ بتوجيهاتهم
ومقترحاتهم ،فتم حذ وتعديل الفقرات في ضوا هذه المقترحات ،حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة
يقصاااااد بالثبات اساااااتقرار النتائج ن ا طُبقت أكثر من مرة في ظرو مماثلة ،حساااااب معامل االتسااااااق الداخلي
كرونباخ ألفا (Cronbach Alphaد موضااااا في الجدول رقم (6د ،ويدل ارتفاع قيم كرونباخ ألفا على ارتفاع مسااااتوأ
الثبات وتتراوح قيمه بين (1-0د ن تكون هذه القيم مقبولة عند نسااااااابة معامل الثبات (0.65د فما فوق ( Amir and
Sonderpandian, 2002د.
جدول ( :)6معامالت الثبات بطريقة (كرونباخ ألفا) لمجاالت أداة الدراسة
المجال
مستوأ التفكير
اوستراتيجي

عدد الفقرات
6
7
7

البُعد
الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
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معامل (كرونباخ ألفا)
0.853
0.817
0.854

مستوأ رأد المال
البلرل

7
27
7
7
7
5
26

الفرص الذكية
مستوأ التفكير اوستراتيجي ككل
روح االبتكار والتجديد
معرفة العاملين
خبرة العاملين
مهارة العاملين
مستوأ رأد المال البلرل ككل

0.903
0.946
0.833
0.873
0.865
0.866
0.945

يوضااااااا الجدول (6د قيم الثبات لمتغيرات الدراسااااااة التي بلغت (0.946د لمجال التفكير اوسااااااتراتيجي ككل،
و(0.945د لمجال رأد المال البلااااااارل ككل .وتدل مؤشااااااارات كرونباخ (Cronbach Alphaد أعاله على تمتع أداة
الدراسااة بصااورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أنراض الدراسااة .ويتضااا من لك أن قيم كرونباخ ألفا
تدل على وجود درجة اتساق عالية بين جميع أبعاد الدراسة ككل.
األساليب اإلحصائية المستخدمة
أُدخلت البيانات التي تم الحصااول عليها من خالل اسااتبانة الدراسااة ضاامن الحزمة اوحصااائية للعلوم االجتماعية
(SPSS-Statistical Package for Social Sciencesد ومعالجتها وفق االختبارات التي تحقق نرض الدراسة ،حيث
قامت الباحثة باست،دام األساليب اوحصائية التالية:
 .1معامل الثبات كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة.
 .2الجداول التكرارية والنسب المدوية لوصل خصائص وحدة المعاينة.
 .3جداول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتغير المستقل،
والمتغير التابع.
 .4اختبار (Shapiro-Wilkد لبيان التوزيع الطبيعي للمتغير التابع والتحقق من خلو بيانات الدراسة من الملاكل
اوحصائية.
 .5اختبار معامل تض،م التباين (VIFد  :Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح (Toleranceد
للتأكد من عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المستقلة.
 .6تحليل االنحدار المتعدد (Multi Linear Regressionد :و لك الختبار الفرضيات الرئيسة األولى وما تفرع
عنها من فرضيات فرعية.
وصف خصائص عينة الدراسة
تكوّنت عينة الدراسااااة من (70د موظفا من (رؤساااااا األندية ،ورؤساااااا األقسااااام ،والمدربيند الذين يمارسااااون
مهامهم في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن ،تم نختيارهم باتباع أساالوب المسااا اللااامل من مجتمع الدراسااة،
والجدول رقم (7د يوضا توزيع أفراد العينة تبعا للبيانات الديمونرافية والوظيفية.
جدول ( :)7توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للبيانات الديموغرافية والوظيفية (ن=)70
المتغير
النوع االجتماعي

الفدة العمرية

المستوأ التعليمي

المسمى الوظيفي

عدد سنوات ال،دمة

المستوى
كر
أنثى
المجموع
أقل من 35سنة
من  -35أقل من 45سنة
من-45أقل من55سنة
 55سنة فأكثر
المجموع
دبلوم متوسط فأقل
بكالوريود
دراسات عليا
المجموع
رئيس نادل
رئيس قسم
مدرب
المجموع
أقل من 5سنوات
من-5أقل من10سنوات
من -10أقل من15سنة
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التكرار
70
0
70
12
35
19
4
70
41
25
4
70
2
33
35
70
15
22
18

النسبة المئوية
%100
%0
%100
%17.1
%50
%27.2
%5.7
%100
%58.6
%35.7
%5.7
%100
%2.9
%47.1
%50
%100
%21.4
%31.4
%25.8

15
70

15سنة فأكثر
المجموع

%21.4
%100

يظهر من الجدول رقم (7د ما يلي:
 .1بلغ عدد الذكور في العينة (70د بنسبة مدوية (%100د ،بينما بلغ عدد اوناث (0د بنسبة مدوية (%0د .وتلير
هذه النتيحة نلى اعتماد المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن على تعيين الذكور فقط نظرا لطبيعة الرياضات
الذكورية التي تعتمدها في أنلطتها ككرة القدم.
 .2بلغت أعلى نسبة مدوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لمتغير العمر (%50د للفدة العمرية (من  -35اقل من  45سنةد،
بينما بلغت أدنى نسبة مدوية (%5.7د للفدة العمرية ( 55سنة فأكثرد .وتلير هذه النتيجة نلى اعتماد المؤسسات
الرياضية المحترفة في األردن على الفدة العمرية المتوسطة العمر التي تتميز بالطاقة وبذل الجهد في أنلطتها.
 .3بلغت أعلى نسبة مدوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لمتغير المستوأ التعليمي (%58.6د للمستوأ التعليمي (دبلوم
متوسط فأقلد ،بينما بلغت أدنى نسبة مدوية (%5.7د للمستوأ التعليمي (دراسات علياد .وتلير هذه النتيجة نلى
أن أكثر من نصل األفراد المبحوثين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن من ول المستوأ التعليمي
دبلوم متوسط فأقل ،وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى تبني هذه المؤسسات على تعيين العاملين فيها بناا على
عنصر ال،برة في المجال الرياضي.
 .4بلغت أعلى نسبة مدوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي (%50د للمسمى الوظيفي (مدربد،
بينما بلغت أدنى نسبة مدوية (%2.9د للمسمى الوظيفي (رئيس نادلد .تلير هذه النتيحة نلى اتساع نطاق
اوشرا في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
 .5بلغت أعلى نسبة مدوية لتوزيع أفراد العينة تبعا لمتغير عدد سنوات ال،دمة (%31.4د لسنوات ال،دمة (من-5
أقل من10سنواتد ،بينما بلغت أدنى نسبة مدوية (%21.4د لسنوات ال،دمة (أقل من 5سنوات15 ،سنة فأكثرد.
وتلير هذه النتيجة نلى ال،برة العالية التي يمتلكها العاملون في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ،وتلير
هذه النسب نلى االستقرار الوظيفي وان،فاض معدالت دوران العمل في هذه المؤسسات.
وصف متغيرات الدراسة
يتضمن هذا الجزا عرضا لنتائج التحليل وفقا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،التي هي عبارة عن
مساااتوأ موافقة أفراد عينة الدراساااة في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في األردن على فقرات كل من مجال التفكير
اوساااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد ،وفقرات مجال رأد
المال البلااااارل بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند ،وفيما يلي عرض
لهذه النتائج:
المتغير المستقل (التفكير اإلستراتيجي)
تم اساات،راج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات مجال التفكير
اوساااتراتيجي في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة بأبعادها (الرؤية المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي،
والفرص الذكيةد ،وهو مُبين بالجدول رقم (8د.
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال التفكير اإلستراتيجي في النادي
مرتبة تنازليا
الرتبة
1
2
3
4

البُعد
الرقم
1
الرؤية المستقبلية
3
التفكير النظمي
4
الفرص الذكية
2
المنظور اللمولي
مجال التفكير اوستراتيجي ككل

المتوسط الحسابي
4.24
4.16
4.12
4.04
4.14

االنحراف المعياري
0.74
0.69
0.74
0.67

درجة التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (8د أن المتوساااااااطات الحساااااااابية وجابات أفراد عينة الدراساااااااة عن أبعاد مجال التفكير
اوستراتيجي في المؤسسات الرياضية المحترفة تراوحت ما بين (4.24-4.04د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع األبعاد ،جاا
في المرتبة األولى بُعد " الرؤية المساااتقبلية " بمتوساااط حساااابي (4.24د ،وفي المرتبة الثانية جاا بُعد "التفكير النظمي"
بمتوساااط حساااابي (4.16د ،ثم جاا في المرتبة الثالثة بُعد " الفرص الذكية" بمتوساااط حساااابي(4.12د ،وأخيرا جاا في
المرتبة الرابعة بُعد " المنظور اللمولي " بمتوسط حسابي(4.04د ،وبلغ المتو سط الحسابي لمجال التفكير اوستراتيجي
ككل (4.14د بدرجة تقييم مرتفعة .ويمكن عزو هذه النتيجة نلى القيادات في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن
تمارد أسلوب تحليل مناسب للمواقل التي تواجهها يتم من خالله البيدة الداخلية وال،ارجية لوضع األهدا المستقبلية.
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ولكي يتضاااا مساااتوأ مجال التفكير اوساااتراتيجي في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة بلاااكل مفصااال ،فقد قام
الباحثان بحساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية وجابات أفراد العينة عن فقرات كل بُعد من أبعاد التفكير
اوستراتيجي بلكل منفرد ،وهو موضا في الجزا اآلتي:
النتائج المتعلقة ببُعد الرؤية المستقبلية
تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد الرؤية
المستقبلية في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (9د.
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد الرؤية المستقبلية في المؤسسات
الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرة

1
2
3
4
5
6

1
3
2
6
5
4

تمتلك اودارة خطة بعيدة المدأ تحدد من خاللها اتجاه عمل المؤسسة.
تطور اودارة نستراتيجيات للتعامل مع األحداث المستقبلية الطارئة.
تسعى اودارة لالستفادة من اومكانات المتوافرة في المؤسسة للتعامل مع األحداث المستقبلية.

تقوم اودارة بدور مهم في التوعية والتعريل برؤية المؤسسة.
تعتبر رؤية المؤسسة معروفة لدأ جميع العاملين في المؤسسة.
تلارك اودارة العاملين في تحديد الرؤية المستقبلية للمؤسسة.
بُعد الرؤية المستقبلية

المتوسط
الحسابي
4.43
4.27
4.24
4.23
4.19
4.09
4.24

االنحراف
المعياري
0.89
0.90
0.91
0.94
1.04
1.13

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (9د أن المتوساااطات الحساااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد الرؤية المساااتقبلية تراوحت ما
بين (4.43-4.09د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (1د ونصااااااها " :تمتلك اودارة خطة بعيدة
المدأ تحدد من خاللها اتجاه عمل المؤساااااساااااة" جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (4د ونصاااااها " :تلاااااارك اودارة
العاملين في تحديد الرؤية المستقبلية للمؤسسة " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل (4.24د بدرجة تقييم مرتفعة.
وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن لديها خطه محددة ورؤية واضحة لألهدا المراد
تحقيقها.

النتائج المتعلقة المنظور الشمولي
تم اسااات،راج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد المنظور
اللمولي في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (10د.
جدول ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد المنظور الشمولي في
المؤسسات الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرة

1
3
2
4
6
7
8

1
5
4
3
7
6
2

يوجد لدأ العاملين في المؤسسة معرفة وافية بال،طة اوستراتيجية للمؤسسة.
يمتلك العاملون وعيا كافيا بأدوارهم المحددة ضمن ال،طة العامة للمؤسسة.
يوجد وضوح تام لدأ العاملين باالتجاه العام للمؤسسة في المرحلة القادمة.
يُلم العاملون في المؤسسة بتفاصيل العالقـات بين الوحدات الم،تلفة في المؤسسة.
تهتم اودارة بنتائج حل الملكالت أكثر من االهتمام ب،طوات الحل.
يوجد تفاعل تام بين أنلطة المؤسـسة الم،تلفة وبيدتها المحيطة.
تركز ال،طة اوستراتيجية للمؤسسة على تحقيق النتائج دون االنلغال بالتفاصيل الدقيقة.

بُعد المنظور اللمولي

المتوسط
الحسابي
4.17
4.13
4.13
4.11
3.97
3.94
3.83
4.04

االنحراف
المعياري
0.96
0.93
0.90
0.93
1.01
0.92
1.13

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (10د أن المتوسطات الحسابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد المنظور اللمولي تراوحت ما
بين (4.17-3.83د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (1د ونصاااااااها " :يوجد لدأ العاملين في
المؤساااساااة معرفة وافية بال،طة اوساااتراتيجية للمؤساااساااة " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (2د ونصاااها " :تركز
ال،طة اوستراتيجية للمؤسسة على تحقيق النتائج دون االنلغال بالتفاصيل الدقيقة " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوسط الحسابي للبعد
ككل (4.04د بدرجة تقييم مرتفعة .وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن المؤساااااساااااات الرياضاااااية المحترفة في األردن تنساااااجم
النلاطات الداخليه فيها مع الظرو ال،ارجيه ،وأن هناك فهما واضحا لدور كل فرد في المؤسسة.

النتائج المتعلقة التفكير النظمي
تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد التفكير
النظمي في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (11د.
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد التفكير النظمي في المؤسسات
الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
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الرتبة

الرقم

الفقرة

1

1

تسود عالقات الملاركة بين جميع الوحدات في المؤسسة.

المتوسط
الحسابي
4.30

االنحراف
المعياري
0.92

درجة
التقييم
مرتفعة

2

6

تحرص المؤسسة على تحديد االدوار والمهام لجميع العاملين بدقة.

4.27

0.90

مرتفعة

3

5

تسعى المؤسسة للتفاعل المباشر مع البيدة ال،ارجية.

4.19

0.86

مرتفعة

4

2

يدرك جميع العاملين أهمية العالقات التكاملية بين م،تلل الوحدات في المؤسسة.

4.10

0.98

مرتفعة

3

7

تركز المؤسسة على توافق م،رجاتها مع متطلبات البيدة ال،ارجية.

4.10

0.92

مرتفعة

6

4

7

3

يوجد لدأ المؤسسة نظام واضا لتحديد المسؤولية والمساالة يُطبق على الجميع دون
تمييز.

4.09

0.97

مرتفعة

تُؤكد المؤسسة على التغذية الراجعة في مراجعة خُططها.

4.04

1.03

مرتفعة

4.16

بُعد التفكير النظمي

مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (11د أن المتوساااااطات الحساااااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد التفكير النظمي تراوحت ما
بين (4.30-4.04د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (1د ونصاااها " :تساااود عالقات الملااااركة
بين جميع الوحدات في المؤساااساااة " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (3د ونصاااها " :تُؤكد المؤساااساااة على التغذية
الراجعة في مراجعة خُططها " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوساااااااط الحساااااااابي للبعد ككل (4.16د بدرجة تقييم مرتفعة .وقد يعزو
الباحثان هذه النتيجة نلى أن هناك توافق بين طريقة تفكير العاملين في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في األردن وتوجيهها نحو
األهدا المنلودة.

النتائج المتعلقة الفرص الذكية
تم اساات،راج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد الفرص الذكية في
المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (12د.
جدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد الفرص الذكية في المؤسسات
الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرة

1
2
3
4

2
4
1
5

5

3

6
7

7
6

تسعى للحصول على أفكار جديدة لتطوير العمل من مصادر متعددة.
تتميز اودارة بالتفكير المنطقي عند ات،ا القرارات.
تمتلك اودارة القدرة على تحديد الفرص اويجابية للمؤسسة.
تمتلك اودارة مهارة التفكير التحليلي للتغلب على العقبات التي تواجهها.
تتصل اودارة بسرعة البديهة التي تساعد في سرعة ننجاز العمل في
المؤسسة.
تمتلك اودارة مرونة في صناعة القرارات في المؤسسة.
تمتلك اودارة القدرة على تقديم أكثر من فكرة في وقت زمني قصير.
بُعد الفرص الذكية

المتوسط
الحسابي
4.36
4.19
4.11
4.10

االنحراف
المعياري
0.78
0.97
0.96
1.04

درجة
التقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.09

0.90

مرتفعة

4.09
3.94
4.12

0.91
0.98

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (12د أن المتوساااااااطات الحساااااااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد الفرص الذكية
تراوحت ما بين (4.36-3.94د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (2د ونصاااااااها" :
تساااعى للحصاااول على أفكار جديدة لتطوير العمل من مصاااادر متعددة " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم
(6د ونصااها " :تمتلك اودارة القدرة على تقديم أكثر من فكرة في وقت زمني قصااير " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوسااط
الحسابي للبعد ككل (4.12د بدرجة تقييم مرتفعة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن المؤسسات الرياضية المحترفة في
األردن تمتلك المعرفة الكافية بنقاث قوتها وضعفها وبالتالي لديها القدرة على انتهاز أية فرصة مناسبه.
المتغير التابع (رأس المال البشري)
تم اسااات،راج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات مجال رأد
المال البلااارل في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة بأبعادها (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،خبرة العاملين،
مهارة العامليند ،وهو مُبين بالجدول رقم (13د.
جدول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال رأس المال البشري في
المؤسسات الرياضية المحترفة مرتبة تنازليا
الرتبة
1
2
3
3

الرقم
1
3
2
4

البُعد
روح االبتكار والتجديد
خبرة العاملين
معرفة العاملين
مهارة العاملين

المتوسط الحسابي
4.28
4.24
4.21
4.21
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االنحراف المعياري
0.61
0.66
0.64
0.68

درجة تقييم
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.24

مجال رأد المال البلرل

مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (13د أن المتوسااطات الحسااابية وجابات أفراد عينة الدراسااة عن أبعاد مجال رأد المال البلاارل
في المؤسسات الرياضية المحترفة تراوحت ما بين (4.28-4.21د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع األبعاد ،جاا في المرتبة األولى بُعد
" روح االبتكار والتجديد " بمتوسط حسابي (4.28د ،وفي المرتبة الثانية جاا بُعد " خبرة العاملين " بمتوسط حسابي (4.24د،
ثم جاا في المرتبة الثالثة واألخيرة بُعدل " معرفة العاملين ،مهارة العاملين " بمتوساااط حساااابي(4.21د ،وبلغ المتوساااط الحساااابي
لمجال رأد المال البلاااااارل ككل (4.24د بدرجة تقييم مرتفعة .وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن العاملين في المؤسااااااسااااااات
الرياضية المحترفة يمتلكون المعرفة وال،برة والمهارة الكافية في المجال الرياضي.

ولكي يتضااا مسااتوأ رأد المال البلاارل في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة بلااكل مفصاال ،فقد قام الباحثان
بحساااااااب المتوسااااااطات الحسااااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات أفراد العينة عن فقرات كل بُعد من أبعاد رأد المال
البلرل بلكل منفرد ،وهو موضا في الجزا اآلتي:
النتائج المتعلقة ببُعد روح االبتكار والتجديد
تم اسااااات،راج المتوساااااطات الحساااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد روح
االبتكار والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (14د.
جدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد روح االبتكار والتجديد في
المؤسسات الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
تقييم

1

5

يتوافر لدأ العاملين القدرة على تقديم األفكار الجديدة لتطوير العمل في
المؤسسة.

4.46

0.74

مرتفعة

2

4

3

7

يوجد لدأ العاملين في المؤسسة القدرة على اقتراح الحلول المبدعة لمواجهة ملاكل
العمل.
يوجد لدأ العاملين بالمؤسسة علم مسبق بالبرامج التدريبية الالزمة لتنمية مسارهم
الوظيفي.

4.39

0.77

مرتفعة

4.33

0.86

مرتفعة

4
5
6
7

6
1
2
3

تمنا ندارة المؤسسة الفرصة للعاملين بإقتراح التحسينات التي يرونها مناسبة.
يتحمس العاملون لطرح آرائهم باالجتماعات التي تعقدها المؤسسة.
تحفز المؤسسة العاملين على تطوير أنفسهم بلكل مستمر.
يتوفر لدأ العاملين في المؤسسة القدرة على االبداع.
بُعد روح االبتكار والتجديد

4.30
4.21
4.19
4.09
4.28

0.86
0.95
0.89
0.99

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظهر من الجدول رقم (14د أن المتوساااااااطات الحسااااااااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد روح االبتكار والتجديد
تراوحت ما بين (4.46-4.09د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (5د ونصاااااااها " :يتوافر لدأ
العاملين القدرة على تقديم األفكار الجديدة لتطوير العمل في المؤسسة " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (3د ونصها:
" يتوفر لدأ العاملين في المؤ س سة القدرة على االبداع " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتو سط الح سابي للبعد ككل (4.28د بدرجة تقييم
مرتفعة .وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن العاملين في في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن لديهم القدرة على تقديم
األفكار الجديدة لتطوير العمل في المؤسسة ،واقتراح الحلول المبدعة لمواجهة ملاكل العمل.

النتائج المتعلقة ببُعد معرفة العاملين
تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد معرفة
العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (15د.
جدول ( :)15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد معرفة العاملين في المؤسسات
الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الفقرة

1
3
2

6
2
4

تحتفظ ندارة المؤسسة بالعاملين ول المعرفة العالية بمتطلبات العمل.
يتوفر لدأ العاملين في المؤسسة المعار الالزمة ألداا مهامهم بأفضل وجه.

4

5

2

7

5
4

1
3

يتلارك العاملون القدامى في المؤسسة ما يمتلكونه من معرفة مع العاملين الجدد.

توفر ندارة المؤسسة التقنيات الحديثة من أجل زيادة المعرفة لدأ العاملين
فيها.
تستقطب ندارة المؤسسة األفراد ول المعرفة والتأهيل من حملة اللهادات
المت،صصة.
توفر ندارة المؤسسة المعرفة الفنية المطلوبة للعاملين ونجاز العمل باللكل المطلوب.
تساعد المعرفة باست،دام تكنولوجيا الحاسوب في ننجاز العمل بنجاح في المؤسسة.

بُعد معرفة العاملين
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المتوسط
الحسابي
4.26
4.21
4.21

االنحراف
المعياري
0.86
0.83
0.81

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.21

0.87

مرتفعة

4.21

0.81

مرتفعة

4.19
4.14
4.21

0.86
0.92

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

درجة تقييم

يظهر من الجدول رقم (15د أن المتوساااااطات الحساااااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد معرفة العاملين تراوحت ما
بين (4.26-4.14د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (6د ونصاااااها " :تحتفظ ندارة المؤساااااساااااة
بالعاملين ول المعرفة العالية بمتطلبات العمل " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (3د ونصاااااها " :تسااااااعد المعرفة
باست،دام تكنولوجيا الحاسوب في ننجاز العمل بنجاح في المؤسسة " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل (4.21د
بدرجة تقييم مرتفعة .وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة نلى أن العاملين في في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن لديهم دراسة
كافية بالمعار ال،اصة بأنديتهم في المجال الرياضي.
النتائج المتعلقة ببُعد خبرة العاملين
تم اسااات،راج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد خبرة العاملين في
المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (16د.
جدول ( :)16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد خبرة العاملين المؤسسات الرياضية المحترفة مرتبة
تنازلياً
درجة
المتوسط االنحراف
الفقرة
الرتبة الرقم
تقييم
الحسابي المعياري
0.73
4.56
يمتلك العاملون في المؤسسة ال،برة العالية في مجال عملهم.
1
مرتفعة
1
2

2

تسهم الخبرة العملية التي يمتلكها العاملون في المؤسسة في تقديم حلول متميزة للمشكالت التي
تواجههم.

4.41

0.79

مرتفعة

3
4
5
6
7

4
3
7
6
5

تتناسب خبرات العاملين في المؤسسة مع متطلبات وظيفتهم الحالية.

4.27
4.21
4.17
4.10
3.96
4.24

0.82
0.98
0.92
0.93
0.98

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

تمتلك المؤسسة عدد كا من العاملين الذين يمتلكون ال،برات الالزمة ألداا العمل بكفااة.
يساهم تقييم األداا المتبع في المؤسسة على تطوير البرامج التدريبية لتنمية خبرة العاملين فيها.

تقدم ندارة المؤسسة الحوافز للعاملين ول ال،برة العالية بمتطلبات العمل.
تقوم ندارة المؤسسة بترقية العاملين بنااا على خبراتهم المكتسبة تبعا لمتطلبات العمل.
بُعد خبرة العاملين

يظهر من الجدول رقم (16د أن المتوسطات الحسابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد خبرة العاملين تراوحت ما بين
(4.56-3.96د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (1د ونصاااها " :يمتلك العاملون في المؤساااساااة
ال،برة العالية في مجال عملهم " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم (5د ونصاااااااها " :تقوم ندارة المؤساااااااساااااااة بترقية
العاملين بنااا على خبراتهم المكتساابة تبعا لمتطلبات العمل " بالمرتبة األخيرة ،وبلغ المتوسااط الحسااابي للبعد ككل (4.24د بدرجة
تقييم مرتفعة .وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة توافر ال،برات الرياضااااية الكافية للعاملين في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في
األردن.
النتائج المتعلقة ببُعد مهارة العاملين
تم اساات،راج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية وجابات األفراد المبحوثين عن فقرات بُعد مهارة العاملين في
المؤسسات الرياضية المحترفة ،وهو مُبين بالجدول رقم (17د.
جدول ( :)17المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بُعد مهارة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة مرتبة تنازلياً

تصل مهارات العاملين في المؤسسة نلى مستوأ ألداا مهامهم بأفضل وجه.

المتوسط
الحسابي
4.31

2

4

3
4
5

1
2
3

الرتبة

الرقم

1

الفقرة

االنحراف
المعياري
0.81

درجة
تقييم
مرتفعة

تحرص إدارة المؤسسة على تعيين العاملين الذين يمتلكون المهارات المطلوبة مع متطلبات
العمل.

4.27

0.82

مرتفعة

تحرص ندارة المؤسسة على االحتفاظ بالعاملين ول المهارات العالية.
تتالام متطلبات العمل في المؤسسة مع مهارات العاملين العملية.
تهتم ندارة المؤسسة ﺑﺈﻟﺣﺎﻕ العاملين ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌملية.

4.24
4.13
4.07
4.21

0.81
0.87
0.91

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

بُعد مهارة العاملين

يظهر من الجدول رقم (17د أن المتوساااااااطات الحساااااااابية وجابات أفراد عينة عن فقرات بُعد مهارة العاملين
تراوحت ما بين (4.31-4.07د بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات ،وأظهرت النتائج أن الفقرة رقم (4د ونصاااااااها" :
تحرص ندارة المؤسااسااة على االحتفاظ بالعاملين ول المهارات العالية " جاات بالمرتبة األولى ،بينما جاات الفقرة رقم
(3د ونصاااااها " :تهتم ندارة المؤساااااساااااة ﺑﺈﻟﺣﺎﻕ العاملين ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌملية ".بالمرتبة األخيرة ،وبلغ
المتوساااااااط الحسااااااااابي للبعد ككل (4.21د بدرجة تقييم مرتفعة .وقد يعزو الباحثان نلى مطاب قة المهارات التي يمتلكها
العاملون في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن مع مهامهم الوظيفية.
اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها
تم ا ست،دام أ ساليب اوح صاا اال ستداللي الختبار الفر ضيات ،وألنراض التحقق من مو ضوعية نتائج الدرا سة
فقد تم نجراا اختبار (Shapiro-Wilkد ،و لك للتحقق من خلو بيانات الدراسااااة من الملاااااكل اوحصااااائية التي قد تؤثر
ساالبا على نتائج اختبار فرضاايات الدراسااة ،ويلااترث هذا االختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات .وبعكس لك ينلااأ
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ارتباث مزيل بين متغيرات الدراسااة المسااتقلة والتابعة ،وبالتالي يفقد االرتباث قدرته على تفسااير الظاهرة محل الدراسااة
أو التنبؤ بها ،ووهو موضا بالجدول (18د.
جدول ( )18اختبار التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار Shapiro-Wilk
المجال
مستوأ التفكير اوستراتيجي

مستوأ رأد المال البلرل

البُعد
الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية
روح االبتكار والتجديد
معرفة العاملين
خبرة العاملين
مهارة العاملين

مستوى الداللة
0.051
0.21
0.13
0.16
0.14
0.15
0.23
0.26

قيمة االختبار
1.39
1.06
1.17
1.12
1.16
1.14
1.04
1.01

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعيا على مستوأ الداللة (⍺=0.05د ،عندما تكون .0.05>Sig
بالنظر نلى الجدول رقم (18د يتبين أن توزيع المتغيرات جميعها كانت طبيعية ،فكانت نسااااااب التوزيع الطبيعي
لكل اوجابات أكبر من (0.05د وهو المستوأ المعتمد في المعالجة اوحصائية لهذه الدراسة.
وقبل البدا في اختبار الفر ضيات قام الباحثان بت ل،يص م لكلة االرتباطات الداخلية للمتغيرات الم ستقلة ،فقد تم
االعتماد على حساااااب المعامل التباين المسااااموح به (Toleranceد لكل من المتغيرات المسااااتقلة وكذلك االختبار معامل
التضااااا،م (Variance Inflation Factor: VIFد ،فيجب أن تكون قيم (VIFد أقل من (5د لجميع المتغيرات المساااااتقلة
وقيم ) (Toleranceأكبر من (0.05د (Sekaran, 2006د .والجدول رقم (19د يوضا لك.
جدول ( :)19اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ألبعاد المتغير المستقل
التباين المسموح ()Tolerance
0.37
0.40
0.41
0.43

الُبعد
الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

معامل تضخم التباين ()VIF
2.73
2.53
2.43
2.33

يت ضا من الجدول (19د أن قيم اختبار معامل ت ض،م التباين (VIFد لجميع أبعاد المتغير الم ستقل كانت أقل من
(5د ،بينما كانت قيمة اختبار معامل التباين المساااااااموح به (Toleranceد لجميع األبعاد أكبر من (0.05د ،األمر الذل
يعني أنه ال يوجد ارتباث عالي بين أبعاد المتغير المساااتقل ،وبالتالي يمكن اسااات،دام جميعها في نمو ج االنحدار ،ومعرفة
أل من هذه األبعاد لها أثر دال نحصائيا على المتغير التابع ،وكذلك معرفة النسبة المدوية لذلك األثر نن وجد ،وبعد أن تم
الـااتأكد من عدم وجود ارتباث عال بين أبعاد المتغير المستقل ،فإنه سو يتم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد وهو موضا
تاليا:
 1.4.4الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤتوى الداللة ( )α =0.05للتفكير اإلسؤؤؤؤتراتيجي
بأبعاده (الرؤيا المسؤؤؤتقبلية ،والمنظور الشؤؤؤمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على تطوير رأس المال البشؤؤؤري
بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العاملين) في المؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤات الرياضؤؤؤؤؤؤؤية
المحترفة في األردن.
للتحقق من صااااحة هذه الفرضااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسااااة أثر التفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده
(الرؤيا المساااااتقبلية ،والمنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير رأد المال البلااااارل بأبعاده
(روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة العامليند في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في
األردن ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول ( :)20نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير للتفكير اإلستراتيجي بأبعادها (الرؤية المستقبلية ،والمنظور الشمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على تطوير رأس المال البشري
النموذج
االنحدار
الباقي
المجموع

درجة الحرية
10.24
11.36
21.60

مجموع المربعات
4
65
69

متوسط المربعات
2.56
0.17

F
14.64

الداللة اإلحصائية
0.00

جدول ( )21المعامالت ( )Cofecientمعامالت التضخم والتباين
المتغير
التابع

ملخص األنموذج Model Summary
( )R2معامل التحديد
( )Rاالرتباط
0.474
0.688

معامالت االنحدار Coefficients
* Sigمستوى الداللة
T
Β
البيان
0.29
1.07
0.16
الرؤية المستقبلية
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رأد
المال
البلرل

0.18
0.25
0.20

المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

1.25
1.78
1.48

0.21
0.08
0.14

*يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ (  0.05د
تظهر ال جداول أعاله وجود معنو ية عال ية الخت بار (Fد ح يث بل غت قيمت ها حسااااااااب ال جدول أعاله (14.64د
ومساااااتوأ الداللة اوحصاااااائية بلغت (0.00د فهي أصاااااغر عند مقارنتها بمساااااتوأ الداللة اوحصاااااائية (0.05د للتفكير
اوسااتراتيجي بأبعادها مجتمعة (الرؤية المسااتقبلية ،والمنظور اللاامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير
رأد المال البلااارل ،وظهرت نتائج معامل االرتباث 0.688( Rد عند مساااتوأ (  0.05د .أما معامل التحديد  R2فقد
بلغ (0.474د ،أل أن ما قيمته (%47.4د من التغيرات في رأد المال البلرل يعود للتفكير اوستراتيجي.
مما ساااابق تقبل الفرضااااية الرئيسااااة بالصاااايغة المثبتة التي تنص " يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ
الداللة) (a=0.05للتفكير اوساااااااتراتيجي بأبعاده (الرؤيا المساااااااتقبلية ،والمنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكيةد على تطوير رأد المال البلااااااارل بأبعاده (روح االبتكار والتجديد ،ومعرفة العاملين ،وخبرة العاملين ،ومهارة
العامليند في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن".
يوضاااا الجدول رقم (21د أثر كل بعد من أبعاد المتغير المساااتقل للتفكير اوساااتراتيجي بأبعادها منفردة (الرؤية
المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير رأد المال البلااارل ،ن تظهر النتائج
عدم وجود تأثير ل داللة نح صائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكيةد منفردة على تطوير رأد المال الب لرل .وبالنظر نلى قيم بيتا (ßد نجد أن التفكير النظمي قد حقق أعلى أثر على
المتغير التابع رأد المال البلاارل ،فبلغ بعد التفكير النظمي (0.25د يليه الفرص الذكية ،ثم المنظور اللاامولي ،والرؤية
المستقبلية كان أقل نتيجة ،مع اوشارة نلى أن جميع قيم (ßد كانت نير دالة نحصائيا
ويشتق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 1.1.4.4الفرضؤؤؤؤؤ ؤ ية الفرع ية األولى :ال يو جد أثر ذو دال لة إحصؤؤؤؤؤؤؤؤائ ية ع ند مسؤؤؤؤؤؤؤتوى ا لدال لة) (a=0.05للتفكير
اإلسؤؤتراتيجي بأبعاده (الرؤية المسؤؤتقبلية ،والمنظور الشؤؤمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على روح االبتكار
والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
للتحقق من صااااحة هذه الفرضااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسااااة أثر التفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده
(الرؤية الم ستقبلية ،والمنظور ال لمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على روح االبتكار والتجديد في المؤ س سات
الرياضية المحترفة في األردن ،وفيما يلي عرض النتائج.:
جدول ( :)22نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التفكير اإلسؤؤؤتراتيجي بأبعادها (الرؤية المسؤؤؤتقبلية ،والمنظور
الشؤؤؤؤمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على روح االبتكار والتجديد في المؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات الرياضؤؤؤؤية المحترفة في
األردن
درجة الحرية
8.80
17.18
25.98

النموذج
اونحدار
الباقي
المجموع

مجموع المربعات
4
65
69

F
8.32

متوسط المربعات
2.20
0.26

الداللة اإلحصائية
0.00

جدول ( )23المعامالت ( )Cofecientمعامالت التضخم والتباين
المتغير
التابع
روح
االبتكار
والتجديد

ملخص األنموذج
Model Summary
()R2
()R
معامل التحديد
االرتباط
0.582

0.339

معامالت االنحدار
Coefficients
البيان

Β

T

الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

0.23
0.06
0.22
0.16

1.38
0.37
1.39
1.02

*Sig
مستوى الداللة
0.17
0.72
0.17
0.31

*يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ (  0.05د
تظهر الجداول أعاله وجود معنوية عالية الختبار (Fد حيث بلغت قيمتها حسب الجدول أعاله (8.32د ومستوأ
الداللة اوحصائية بلغت (0.00د فهي أصغر عند مقارنتها بمستوأ الداللة اوحصائية (  0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعادها (الرؤية المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على روح االبتكار والتجديد .وبلغ
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معامل االرتباث 0.582( Rد عند مساااااااتوأ (  0.05د ،أما معامل التحديد  R2فقد بلغ (0.339د ،أل أن ما قيمته
(%33.9د من التغيرات في روح االبتكار والتجديد يعود للتفكير اوستراتيجي.
مما ساابق تقبل الفرضااية الفرعية األولى بالصاايغة المثبتة التي تنص " يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ
الداللة ) (a=0.05للتفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية المساااااتقبلية ،والمنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكيةد على روح االبتكار والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
يوضاااا الجدول رقم (23د أثر كل بعد من أبعاد المتغير المساااتقل للتفكير اوساااتراتيجي بأبعادها منفردة (الرؤية
المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على روح االبتكار والتجديد ،ن تظهر النتائج عدم
وجود تأثير ل داللة نحصاااااائية لكل من األبعاد (الرؤية المساااااتقبلية ،والمنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص
الذكيةد منفردة على روح االبتكار والتجديد .وبالنظر نلى قيم بيتا (ßد نجد أن الرؤية المساااااااتقبلية قد حقق أعلى أثر على
المتغير التابع (روح االبتكار والتجديدد ،فبلغ بعد الرؤية المساااااااتقبلية (0.23د يليه التفكير النظمي ،ثم الفرص الذكية،
والمنظور اللمولي كان أقل نتيجة ،مع اوشارة نلى أن جميع قيم (ßد كانت نير دالة نحصائيا
الفرضؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتوى الداللة) (a=0.05للتفكير اإلسؤؤتراتيجي بأبعاده
(الرؤية المسؤؤؤؤتقبلية ،والمنظور الشؤؤؤؤمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على معرفة العاملين في المؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات
الرياضية المحترفة في األردن.
للتحقق من صااااحة هذه الفرضااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسااااة أثر التفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده
(الرؤية المسااااااتقبلية ،والمنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على معرفة العاملين في المؤسااااااسااااااات
الرياضية المحترفة في األردن ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول ( :)24نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التفكير اإلستراتيجي بأبعادها (الرؤية المستقبلية ،والمنظور الشمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على معرفة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن
درجة الحرية
14.97
13.59
28.56

النموذج
اونحدار
الباقي
المجموع

مجموع المربعات
4.00
65.00
69.00

متوسط المربعات
3.74
0.21

F
17.91

الداللة اإلحصائية
0.00

جدول ( :)25المعامالت ( )Cofecientمعامالت التضخم والتباين
المتغير
التابع

معرفة
العاملين

ملخص األنموذج
Model Summary
()R2
()R
معامل التحديد
االرتباط
0.724

0.524

معامالت االنحدار
Coefficients
البيان

β

T

الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

0.161
0.090
0.165
0.405

1.136
0.658
1.235
3.100

*Sig
مستوى الداللة
0.260
0.513
0.221
0.003

*يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ (  0.05د
تظهر ال جداول أعاله وجود معنو ية عال ية الخت بار (Fد ح يث بل غت قيمت ها حسااااااااب ال جدول أعاله (17.91د
ومسااتوأ الداللة اوحصااائية بلغت (0.00د فهي أصااغر عند مقارنتها بمسااتوأ الداللة اوحصااائية (  0.05د للتفكير
اوسااتراتيجي بأبعادها (الرؤية المسااتقبلية ،والمنظور اللاامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على معرفة العاملين.
وبلغ معامل االرتباث 0.724( Rد عند مسااااتوأ (  0.05د ،أما معامل التحديد  R2فقد بلغ (0.524د ،أل أن ما قيمته
(%52.4د من التغيرات في معرفة العاملين يعود للتفكير اوستراتيجي.
مما سابق تقبل الفرضاية الرئيساة بالصايغة المثبتة التي تنص " يوجد أثر و داللة نحصاائية عند مساتوأ الداللة
) (a=0.05للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على
معرفة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
يوضا الجدول رقم (25د أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل للتفكير اوستراتيجي بأبعادها منفردة (الرؤية المستقبلية،
والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على معرفة العاملين ،ن تظهر النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية
لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،التفكير النظميد منفردة على معرفة العاملين ،في حين كان هناك تأثير و
داللة نحصاااااااائية لبُعد الفرص الذكية على معرفة العاملين .وبالنظر نلى قيم بيتا (ßد نجد أن الفرص الذكية قد حقق أعلى أثر على
المتغير التابع (معرفة العامليند ،فبلغ بعد الفرص الذكية (0.405د يليه التفكير النظمي ،ثم الرؤية المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي
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كان أقل نتيجة .مع اوشاااارة نلى أن جميع قيم (ßد كانت نير دالة نحصاااائيا ،ما عدا لبُعد الفرص الذكية ،فكانت قيمة بيتا ال،اصاااة
ببُعد الفرص الذكية دالة نحصائيا.

 3.1.4.4الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة) (a=0.05للتفكير اإلستراتيجي
بؤؤأبعؤؤاده (الرؤيؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤتقبليؤؤة ،والمنظور الشؤؤؤؤؤؤؤمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الؤؤذكيؤؤة) على خبرة العؤؤاملين في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
للتحقق من صاااااحة هذه الفرضاااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراساااااة أثر التفكير اوساااااتراتيجي بأبعاده (الرؤية
المساااتقبلية ،والمنظور اللااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على خبرة العاملين في المؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في
األردن ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول ( :)26نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التفكير اإلستراتيجي بأبعادها (الرؤية المستقبلية ،والمنظور الشمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على خبرة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن
درجة الحرية
9.49
20.25
29.74

النموذج
اونحدار
الباقي
المجموع

مجموع المربعات
4
65
69

متوسط المربعات
2.37
0.31

F
7.62

الداللة اإلحصائية
0.00

جدول ( :)27المعامالت ( )Cofecientمعامالت التضخم والتباين
المتغير
التابع
خبرة
العاملين

ملخص األنموذج Model Summary
( )R2معامل التحديد
( )Rاالرتباط
0.565

0.319

البيان
الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

معامالت االنحدار Coefficients
* Sigمستوى الداللة
T
β
0.384
0.876
0.148
0.121
1.570
0.255
0.353
0.935
0.149
0.559
0.587
0.092

* يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ (  0.05د
تظهر الجداول أعاله وجود معنوية عالية الختبار (Fد حيث بلغت قيمتها حسب الجدول أعاله (7.62د ومستوأ
الداللة اوحصائية بلغت (0.00د فهي أصغر عند مقارنتها بمستوأ الداللة اوحصائية (  0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعادها (الرؤية المساااااتقبلية ،والمنظور اللااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على خبرة العاملين .وبلغ معامل
االرتباث 0.565( Rد عند مساااااتوأ (  0.05د .أما معامل التحديد  R2فقد بلغ (0.319د ،أل أن ما قيمته (%31.9د
من التغيرات في خبرة العاملين يعود للتفكير اوستراتيجي.
مما سابق تقبل الفرضاية الرئيساة بالصايغة المثبتة التي تنص " يوجد أثر و داللة نحصاائية عند مساتوأ الداللة
) (a=0.05للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على
خبرة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
يوضاااا الجدول رقم (27د أثر كل بعد من أبعاد المتغير المساااتقل للتفكير اوساااتراتيجي بأبعادها منفردة (الرؤية
المساااااااتقبلية ،والمنظور اللااااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على خبرة العاملين ،ن تظهر النتائج عدم وجود
تأثير ل داللة نحصااااائية لكل من األبعاد (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد
منفردة على خبرة العاملين .وبالنظر نلى قيم بيتا (ßد نجد أن المنظور اللااااااامولي قد حقق أعلى أثر على المتغير التابع
(خبرة العامليند ،فبلغ بعد المنظور اللاامولي (0.255د يليه التفكير النظمي ،ثم الرؤية المسااتقبلية ،و الفرص الذكية كان
أقل نتيجة ،مع اوشارة نلى أن جميع قيم (ßد كانت نير دالة نحصائيا.
 4.1.4.4الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤؤؤتوى الداللة) (a=0.05للتفكير
اإلستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور الشمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على مهارة العاملين
في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
للتحقق من صااااحة هذه الفرضااااية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسااااة أثر التفكير اوسااااتراتيجي بأبعاده
(الرؤية المسااااااتقبلية ،والمنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على مهارة العاملين في المؤسااااااسااااااات
الرياضية المحترفة في األردن ،وفيما يلي عرض النتائج:
جدول ( :)28نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التفكير اإلستراتيجي بأبعادها (الرؤية المستقبلية ،والمنظور الشمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكية) على مهارة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن
النموذج
اونحدار
الباقي
المجموع

درجة الحرية
9.23
22.607
31.838

مجموع المربعات
4
65
69
334

متوسط المربعات
2.308
0.348

F
6.64

الداللة اإلحصائية
0.00

جدول )29( :المعامالت ( )Cofecientمعامالت التضخم والتباين
المتغير
التابع
مهارة
العاملين

ملخص األنموذج Model Summary
( )R2معامل التحديد
( )Rاالرتباط
0.538

0.290

البيان
الرؤية المستقبلية
المنظور اللمولي
التفكير النظمي
الفرص الذكية

معامالت االنحدار Coefficients
T
β
-0.130
-0.022
1.380
0.229
2.285
0.372
0.084
0.013

* Sigمستوى الداللة
0.897
0.172
0.026
0.933

* يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ (  0.05د
تظهر الجداول أعاله وجود معنوية عالية الختبار (Fد حيث بلغت قيمتها حسب الجدول أعاله (6.64د ومستوأ
الداللة اوحصائية بلغت (0.00د فهي أصغر عند مقارنتها بمستوأ الداللة اوحصائية (  0.05د للتفكير اوستراتيجي
بأبعادها (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على تطوير مهارة العاملين .وبلغ
معامل االرتباث 0.538( Rد عند مساااااااتوأ (  0.05د .أما معامل التحديد  R2فقد بلغ (0.290د ،أل أن ما قيمته
(%29د من التغيرات في مهارة العاملين يعود للتفكير اوستراتيجي.
مما سابق تقبل الفرضاية الرئيساة بالصايغة المثبتة التي تنص " يوجد أثر و داللة نحصاائية عند مساتوأ الداللة
) (a=0.05للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على
مهارة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
يوضاااا الجدول رقم (29د أثر كل بعد من أبعاد المتغير المساااتقل للتفكير اوساااتراتيجي بأبعادها منفردة (الرؤية
المسااااااتقبلية ،والمنظور اللاااااامولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد على مهارة العاملين ،ن تظهر النتائج عدم وجود
تأثير ل داللة نحصااااائية لكل من األبعاد (الرؤية المسااااتقبلية ،والمنظور اللاااامولي ،الفرص الذكيةد منفردة على مهارة
العاملين ،في حين كان هناك تأثير و داللة نحصاااائية لبُعد التفكير على مهارة العاملين .وبالنظر نلى قيم بيتا (ßد نجد أن
التفكير النظمي قد حقق أعلى أثر على المتغير التابع (مهارة العامليند ،فبلغ بعد التفكير النظمي (0.372د يليه المنظور
اللااااااامولي ،ثم الرؤية المساااااااتقبلية ،والفرص الذكية كان أقل نتيجة ،مع اوشاااااااارة نلى أن جميع قيم(ßد كانت نير دالة
نحصائيا ،ما عدا لبُعد التفكير النظمي ،فكانت قيمة بيتا ال،اصة ببُعد التفكير النظمي دالة نحصائيا.
ملخص النتائج
توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية:
 .1أظهرت النتائج أن أبعاد التفكير اوستراتيجي في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن قد جاات بدرجة
تقييم مرتفعة وللمجال ككل ،حيث كان في المرتبة األولى بُعد "الرؤية المستقبلية" ،ثم جاا بالمرتبة الثانية بُعد
"التفكير النظمي" ،وفي المرتبة الثالثة جاا بُعد "الفرص الذكية" ،وأخيرا وفي المرتبة الرابعة جاا بُعد "المنظور
اللمولي" .وتتفق هذه النتيجة مع ما جاات به كل من دراسة السهالول ومدلول (2018د دراسة عبد اهلل
(2017د ،دراسة العلي (2013د ن نن التفكير اوستراتيجي جاا بدرجة تقييم مرتفعة.
 .2أشارت النتائج أن مجال رأد المال البلرل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن قد جاا بدرجة تقييم
مرتفعة للمجال ككل ولجميع األبعاد ،جاا في المرتبة األولى بُعد "روح االبتكار والتجديد" ،وفي المرتبة الثانية
جاا بُعد "خبرة العاملين" ،وفي المرتبة الثالثة جاا بُعد "معرفة العاملين" ،وأخيرا وفي المرتبة الرابعة جاا بُعد
"مهارة العاملين" .وتتفق هذه النتيجة مع ما جاات به كل من دراسة مفتاح (2016د ،ودراسة شبير (2015د،
ودراسة ) Cegarra-Navarro & Sánchez-Polo, (2010في أن رأد المال البلرل جاا بدرجة تقييم
مرتفعة.
 .3بيّنت النتائج وجود أثر دال نحصائيا للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على تطوير رأد المال البلرل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن،
كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد منفردة على تطوير رأد المال البلرل.
 .4أشارت النتائج نلى وجود أثر دال نحصائيا للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على روح االبتكار والتجديد في المؤسسات الرياضية المحترفة في
األردن ،وأظهرت النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور
اللمولي ،والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد منفردة على روح االبتكار والتجديد.
 .5أكدت النتائج وجود أثر دال نحصائيا للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على معرفة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ،كما
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أظهرت النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي،
التفكير النظميد منفردة على معرفة العاملين ،في حين كان هناك تأثير و داللة نحصائية لبُعد الفرص الذكية
على معرفة العاملين.
 .6أشارت النتائج نلى وجود أثر دال نحصائيا للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على خبرة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن،
وأظهرت النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي،
والتفكير النظمي ،والفرص الذكيةد منفردة على خبرة العاملين.
 .7أكدت النتائج وجود أثر دال نحصائيا للتفكير اوستراتيجي بأبعاده (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،والتفكير
النظمي ،والفرص الذكيةد مجتمعة على مهارة العاملين في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن ،وأظهرت
النتائج عدم وجود تأثير ل داللة نحصائية لكل من األبعاد (الرؤية المستقبلية ،والمنظور اللمولي ،الفرص
الذكيةد منفردة على مهارة العاملين ،في حين كان هناك تأثير و داللة نحصائية لبُعد التفكير على مهارة العاملين.
التوصيات
في ضوا النتائج السابقة ،فإن الباحثين يوصيان بالتالي:
أوالً :عقد ورش عمل وبرامج تدريبية بلااكل مسااتمر في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن وفقا لبرنامج عمل
ساااانول يركز على تعزيز التفكير اوسااااتراتيجي وبيان أبعاده الم،تلفة ،على أن يصاااااحب هذا وجود موقل واضااااا لدأ
اودارة العليا بدعم هذا التوجه وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لذلك.
ثانياً :ضرورة تعزيز التفكير اوستراتيجي في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن من خالل التركيز على النظرة
اللمولية لهذه المؤسسات وبيدتها ؛ سواا البيدة الداخلية التي تركز على نقاث الضعل والقوة في قدرات المنظمة أم بيدتها
ال،ارجية التي تأتي بالفرص والتحديات.
ثالثاً :االسااااتفادة من مكونات التفكير اوسااااتراتيجي بلااااكل كامل مثل توجيه التفكير النظمي لدراسااااة بيدة المؤسااااسااااات
الرياضاااااااية المحترفة في األردن الداخلية وال،ارجية ومدأ تأثرها بالمتغيرات ال،ارجية وكيفية التحوث للتهديدات
ال،ارجية المحتملة.
رابعاً :ضاااارورة حفاظ المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في األردن على رأد مالها البلاااارل المتميز من خالل منحهم
الحوافز للمحافظة عليهم ،ونخضاعهم للمزيد من البرامج التدريبية بهد العمل على تطوير معرفتهم وخبرتهم ومهارتهم
في المجال الرياضي.
خامساً :ضرورة نستقطاب المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن األفراد ول المعرفة والمهارة وال،برة في المجال
الرياضي وشغال الوظائل اللانرة ،الذين ينسجمون مع قيم المؤسسة وتطلعاتها.
سادساً :زيادة عمليات الرقابة والتدقيق من قبل ندارة المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن للتأكد من سير نجرااات
العمل باللاااكل المطلوب ،وتوفيرها لنظام الحوافز الذل يدعم ويُحفّز النلااااطات التي ترفع مساااتوأ التفكير اوساااتراتيجي
بهد التأثير بلكل نيجابي على أداا رأد المال البلرل العامل فيها.
سؤؤؤؤابعاً :نجراا المزيد من الدراسااااات المسااااتقبلية التي تتناول المتغيرات التي تؤثر على تطوير رأد المال البلاااارل في
صناعة الرياضة ودول اوقليم.
المصادر والمراجع
أوالً :المصادر والمراجع العربية
أبو الجدائل ،حاتم (2012د .رأد المال البلرل( ،ث1د ،القاهرة :مركز ال،برات المهنية لإلدارة-بميك.
امحمد ،فرعون ونليفي ،محمد (2009د .االستثمار في رأد المال البلرل كمدخل حديث ودارة الموارد البلرية بالمعرفة ،ورقة عمل مقدمة
نلى الملتقى الدولي لصنع القرار بالمؤسسة االقتصادية ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
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(باتنةد ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة محمد خيضر – بسكرة ،الجزائر.
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منظمات األعمال العربي في االقتصاديات الحديثة ،الملتقى الدولي ال،امس ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،الللل،
الجزائر.
بو خم،م ،عبد الفتاح (2013د .رأسمال البلرل المفهوم وامكانيات القياد،الملتقى الدولي العلمي السنول الثاني علر لألعمال " رأد المال
البلرل في اقتصاد المعرفة" ،جامعة الزيتونة األردنية2013/4/21.،
بو عزيز ،لبنى (2015د .أثر التعلم التنظيمي على التفكير اوستراتيجي :دراسة حالة أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بجامعة بسكرة ،رسالة ماجستير نير منلورة ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
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جامعة ال،رطوم ،السودان.
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الملخص
هدفت الدراسااة نلى قياد أثر ممارسااات ندارة الموارد البلاارية في تحقيق ساالوك المواطنة التنظيمية في ساالطة
منطقة العقبة االقتصااااادية ال،اصااااة ،وقد اعتمدت الدراسااااة على المنهج الوصاااافي التحليلي ،وتم تحليلهابواسااااطة برنامج
الحزم اوحصاااائية  .SPSSوتم اسااات،دام عدة أسااااليب نحصاااائية تتناساااب مع أهدا الدراساااة منها تحليل المساااار Path
 ،Analysisواختبار (One Sample T-testد ،ومعامل ثبات أداة الدراسااااااااة (Cronbach Alphaد.وتكون مجتمع
الدراسة من جميع شانلي الوظائل اوشرافية في سلطة منطقةالعقبة االقتصادية ال،اصة والبالغ عددهم (232د فرد.وقد
تمثلت وحـااااااادة المعاينة من جميع شانلي الوظائل اوشرافية .وتم توزيع االستبانة بطريقة المسا اللامل .فتم استرجاع
اوستبانات جميعها وبعد الفحص تبين أن (4د استبانات نير صالحة للتحليل اوحصائي ،وتم تحليل (228د استبانة بنسبة
(%98.3د .وتو صلت الدرا سة نلى العديد من النتائج ،وكان من أهمها :وجود أثر ل داللة نح صائية عند م ستوأ داللة
) (α=0.05لممارساااات ندارة الموارد البلااارية بأبعادها التالية (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق
ساااالوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسااااة ،والروح الرياضااااية ،ووعي الضااااميرد في ساااالطة منطقة العقبة
االقت صادية ال،ا صة .وأظهرت نتائج الدرا سة أن هناك أثرا ا داللة نح صائية عند م ستوأ داللة (α=0.05د لممار سات
ندارة الموارد البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق اويثار في ساالطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
وأوصت الدراسة بزيادة استمرار وتبني أحدث التطبيقات للمحافظة على المستوأ المتقدم مستوأ اهتمام اودارة
بممارسااات ندارة الموارد البلاارية ،وتبني األساااليب واوسااتراتيجيات الهادفة نلى نجاحها وتفعيلها ،وبضاارورة اسااتقطاب
الموارد البلرية ات ال،برة والكفااة ،وترشيا أعداد كافية من المرشحين للغل الوظائل اللانرة.
الكلمات المفتاحية :ممارساااااات ندارة الموارد البلااااارية ،سااااالوك المواطنة التنظيمية ،سااااالطة منطقة العقبة االقتصاااااادية
ال،اصة.
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Abstract
The study aimed to measure the impact of human resources management practices
in achieving organizational citizenship behavior in the Aqaba Special Economic Zone
Authority. The study was based on the descriptive analytical approach and was analyzed by
SPSS. Several statistical methods were used to suit the objectives of the study, including Path
Analysis, One Sample T-test, and Cronbach Alpha. The study population consisted of all (232)
supervisory staff in Aqaba Special Economic Zone Authority. The sampling unit consisted of
all supervisory staff. The questionnaire was distributed in a comprehensive survey method.
Where all the questionnaires were retrieved and after the examination it was found that (4)
questionnaires are not valid for statistical analysis, and (228) questionnaires were analyzed
by (98.3%). The study reached a number of results, the most important of which were: The
presence of a statistically significant impact at the level of significance (α = 0.05) of human
resources management practices with the following dimensions (recruitment, training,
motivation, performance evaluation) in achieving organizational citizenship behavior
dimensions (altruism, civility, Sportsmanship, consciousness of conscience) in the Aqaba
Special Economic Zone Authority. The results of the study showed that there is a statistically
significant effect at the level (α = 0.05) of human resources management practices
dimensions (employment, training, motivation, performance evaluation) in achieving
altruism in the Aqaba Special Economic Zone Authority.
It recommended increasing the continuity and adoption of the latest applications to
maintain the advanced level of management interest in human resources management
practices, and adopt methods and strategies aimed at its success and activation, and the
need to attract human resources with experience and efficiency, and the nomination of
sufficient numbers of candidates for vacancies.
Keywords: Human Resources Management Practices, Organizational Citizenship Behavior,
Aqaba Special Economic Zone Authority.
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المقدمة
تسعى المنظمات في ظل التطورات والتحديات على صعيد األعمال التجارية،وال،دمية ،والتكنولوجية،والمعرفية
نلى ضمان تحقيق ميزة تنافسية لديها؛ لكي تمكنها من تحقيق األهدا المنلودة ،فال يتسنى لها لك نال من خالل الموارد
البلرية المؤهلة لديها ،والتي تعد بحد اتها العنصر األساد في تحقيق أهدا المنظمة ورؤيتها ورسالتها.
ن الموارد البلااااااارية تعد بحد اتها ميزة تنافساااااااية ن ا ما كانت ات كفااة وفاعلية عالية مقارنة مع المنظمات
نّ
األخرأ المنافساااااااة ،ويتحقق توفير هذه الموارد البلااااااارية للمنظمات من خالل ندارة الموارد البلااااااارية التي تعنى برفد
المنظمات بالكوادر البلرية المؤهلة.
ويتجلى دور ندارة الموارد ال بلااااااارية من خالل الممارسااااااااات التي تقوم بها هذه اودارة والمتمثلة التوظيل،
والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األداا لتحقيق التميز التنظيمي (عقيلي2009 ،د .ن نن هذه الممارسااااااااات تعبر عن الدور
التلاااغيلي والذل تضاااطلع به ندارة الموارد البلااارية نلى جانب األدوار األخرأ التي تتمثل بالدور اوساااتراتيجي والدور
اودارل  ،لقدأصااااب حتحقيق ساااالوك المواطنة التنظيمية متطلبا تسااااعى نليه المنظمات نلى جانب الساااالوك التنظيمي لدأ
الموارد البلااااااارية في كافة المساااااااتويات التنظيمية ،لما له من دوركبيرومهم في تحقيق األهدا التنظيمية مهما كانت
طبيعتها.
ن تنفيذ ممارساااات ندارة الموارد البلااارية بالوجه األمثل واألفضااال وبلااافافية عالية وبمساااتوأ عال من العدالة
نّ
والمصاااداقية وبناا جساااور الثقة من شاااأنهأن ينعكس باويجاب على تحقيق األهدا التنظيمية ،فيضاااع المنظمة في مركز
تنافسي قول لضمان استمراريتها ومواجهة التحديات الم،تلفة( .معمرل ومنصور2014،د.
ولهذا تسعى هذه الدراسة للتعر نلى أثر ممارسات ندارة الموارد البلرية في تحقيق سلوك المواطنة التنظيمية
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
مشكلة الدراسة
تولي المنظمات حاليا ومن المتوقع في الم ستقبل اهتماما كبيرافي تطويرال سلوك التنظيمي لدأ مواردها الب لرية
لما ينطول عليه من أهمية بالغة في تحقيق األهدا التنظيمية اوساااااااتراتيجية طويلة وقصااااااايرة المدأ؛لذلك فإنه من
ال ضرورل أن ت سعى المنظمات للتأكد من العمل على تحقيق سلوك المواطنة التنظيمية كجزا من ال سلوك التنظيمي لدأ
كوادرها البلااااارية؛ لتحقيق الدافعية والرنب ةالذاتية لدأ هذه الموارد للقيام بالواجبات والمساااااؤوليات المناطة بها بكفااة
وفاعلية لغاية تحقيق األهدا التنظيمية.
ولما أوصت بعض الدراسات السابقة بالمزيد منا لبحث والدراسةحول سلوك المواطنة التنظيمية ودرجة أهميته
للمنظمات ،ومنها :دراسااة الم،امرة (2018د ،ودراسااة نمر (2016د،ودراسااة معمرل ومنصااور (2014د ،وبنااعلى
تجربة الباحث وخبرته العملية ،وما يالحظه على سلوكيات بعض الموظفين في بيدة عمله ومسؤولياته اودارية في سلطة
منطقة العقبة االقتصااادية ال،اصااة ،ولضاارورة االسااتثمار في هذا الساالوك لما ينطول عليه من أهمية كبيرة ،فقد تلااكلت
لديه القناعة بضااااااارورة التعر نلى درجة تأثير هذا السااااااالوك في نطاق عمله ،لما ينطول عليه من فوائد نساااااااتراتيجية
وتلاااغيلية متعددة تعود بالنفع على السااالطة ،فجاات هذه الدراساااة لمعرفة مدأ أثرممارساااات ندارةالموارد البلااارية في
تحقيق سلوك المواطنة التنظيمية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
أسئلة الدراسة
ولتحقيق هذا الغرض ستحاول الدراسة اوجابة عن التساؤالت التالية:
ال سؤال الرئيس :هل يوجد أثر لممار سات ندارة الموارد البلرية بأبعادها التالية (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم
األدااد في تحقيق ساالوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسااة ،والروح الرياضااية ،ووعي الضااميرد في ساالطة
منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسدلة الفرعية اآلتية:
السؤؤؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لممارسااات ندارة الموارد البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم
األدااد في تحقيق اويثار في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؟
السؤؤؤال الفرعي الثاني:هل يوجد أثر لممارسااات ندارة الموارد البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم
األدااد في تحقيق الكياسة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؟
السؤؤؤال الفرعي الثالث:هل يوجد أثر لممارسااات ندارة الموارد البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم
األدااد في تحقيق الروح الرياضية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؟
السؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر لممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم
األدااد في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؟
أهمية الدراسة
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تأتي أهمية الدراسة من جانبين:
اوالً :األهمية النظرية:
ساتحاول هذه الدراساة المسااهمة في دعم البحوث والدراساات الساابقة ات الصالة ،وتطوير اوطار النظرل من
خالل المنهج العملي الذل ساتتبعه؛ لتحقيق أهدافها ،لمعرفة اهمية أثر ممارساات ندارة الموارد البلارية في تحقيق سالوك
المواطنة التنظيمية ،والتعر نلى مدأ األثر بينهما ،ويأمل الباحثان أن تحظى هذه الدراساااة باهتمام الباحثين ضااامن هذا
المجال.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
من خالل النتائج التي سو يتم الح صول عليها بعد جمع البيانات من خالل عينة الدراسة ،وتحليلها سيتم تقديم
التوصاايات ،التي من شااانها تقديم المساااعدة في اقتراح الحلول المالئمة لملااكلة الدراسااة الحالية في ساالطة منطقة العقبة
االقتصاااااااادية ال،اصاااااااة؛ لتعزيز مفهوم سااااااالوك المواطنة التنظيمية ،ويأمل الباحثان بتقديم اآلليات المالئمة لتنفيذ هذه
التوصيات وتوفير نمو ج للمؤسسات األخرأ لالستفادة من نتائج الدراسة.
أهداف الدراسة
معرفة أثر ممارسااات ندارة الموارد البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق
ساااالوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسااااة ،والروح الرياضااااية ،ووعي الضااااميرد في ساااالطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
 .1قياد أثر ممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها مجتمعة في تحقيق اويثار في سلطة منطقة العقبة االقتصادية
ال،اصة.
 .2البحث في أثر ممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الكياسة في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
 .3قياد أثر ممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الروح الرياضية في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
 .4بيان أثر ممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها مجتمعة في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
فرضيات الدراسة
الستكمال متطلبات الدراسة ولإلجابة عن تساؤالت ملكلة الدراسة تمت صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة (α = 0.05د لممارسااات ندارة الموارد البلاارية
بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق ساالوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسااة،
والروح الرياضية ،ووعي الضميرد في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة .وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى:ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α = 0.05د لممارسااااات ندارة الموارد
البلاااارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق اويثار في ساااالطة منطقة العقبة االقتصااااادية
ال،اصة.
الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية الثانية:ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ داللة (α = 0.05د لممارساااااات ندارة الموارد
البلاارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الكياسااة في ساالطة منطقة العقبة االقتصااادية
ال،اصة.
الفرضية الفرعية الثالثة:ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α= 0.05د لممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الروح الرياضية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
الفرضؤؤية الفرعية الرابعة:ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة (α = 0.05د لممارسااات ندارة الموارد البلاارية
بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.

أنموذج الدراسة ):(Research Model
لتحقيق الغرض من هذه الدراسااة والوصااول نلى أهدافها في تحديد أثر المتغيرات المسااتقلة على المتغير التابع،
فقد قام الباحثان بإنلاا أنمو ج خاص بهذه الدراسة وأبعادها على النحو اآلتي:
المتغير التابع
المتغير المستقل
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شكل رقم ( )1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والمصادر الموضحة في الجدول رقم (1د.
جدول رقم ( )1مراجع األنموذج.
المتغير المستقل
ممارسات ندارة الموارد البلرية
المتغير التابع
سلوك المواطنة التنظيمية

السليحات2018( ،د حسين2016( ،د مهاول2016( ،د
)Sorasak (2014) Jouda, Ahmad, Dahleez (2016
)Mehmood, Awais, Afzal, hahzadi, Khalid (2017
نمر2016( ،د مصاروه2017( ،د م،امره2018( ،د
)Soo, Ali (2016), Tufail Muneer, Manzoor (2017

التعريفات اإلجرائية
قام الباحثان بتحديد التعريفات االجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة على النحو اآلتي:
ممارسؤؤؤؤؤات إدارة الموارد البشؤؤؤؤؤرية:هي الطاقات البلااااارية والقوأ العاملة التي تنتمي لمنظمة معينة ،والتي تم
توظيفهم ضمن حدودها ألداا أنلطتها وأعمالها ،وبالتالي تحقيق أهدافها (عقيلي2006 ،د
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها مجموعة من األنلاااااااطة والعمليات المتعلقة بالموارد البلااااااارية وندارتها في كافة
المسااتويات اودارية في ساالطة منطقة العقبة االقتصااادية ال،اصااة والموجهة لتحسااين األداا ،وزيادة المعرفة والمهارات
والقدرات من أجل تحقيق أهدا السلطة.وتم قياسها من خالل األبعاد التالية:
التوظيف :هي البحث عن الموارد البلااااارية من بين موارد المنظمة ممن يتمتعون ب،صاااااائص وصااااافات معينة
للغل وظائل محددة (Shimon & Tania, 2003د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها جذب ندارة ساااالطة منطقة العقبة االقتصااااادية ال،اصااااة للكوادر البلاااارية المؤهلة
والمدربة وترشاايحهم للعمل بناا على مبدأ الكفااة ونخضاااعهم لساالساالة من اوجرااات المتعلقة بالتوظيل داخل الساالطة.
وتم قياد هذا البُعد من خالل فقرات في أداة الدراسة.
التدريب :هي تحديث قدرات ومهارات الكوادر البلاااارية العاملة في المنظمة ،وتطويرها ،وتحسااااينها ،واالنتفاع
بها في زيادة مستوأ اونتاجية وتعظيمها ألقصى حد ممكن (عطية2003 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها نكساااااااب كافة العاملين في ساااااالطة منطقة العقبة االقتصااااااادية ال،اصااااااة المعرفة،
والمهارة ،والقدرة على ننجاز العمل المناث بهم على أكمل وجه .وتم قياد هذا البُعد من خالل فقرات في أداة الدراسة.
التحفيز :هي تولد شااااااعور داخلي لدأ األفراد بالرنبة في اتباع نلاااااااث أو ساااااالوك معين لتحقيق أهدا محددة
(الفارد2011 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا بأنها عملية معنية بتوجيه سااااااالوك العاملين نحو تحقيق أهدا سااااااالطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة من خالل تقديم الدعم المادل والمعنول مقابل أدائهم المتميز وبما يتناسب مع كفااة األداا .وتم قياد
هذا البُعد من خالل فقرات في أداة الدراسة.
تقييم األداء :هي عِبارة عن عمليّة مُهمّة تُنفّذها اودارات في مُ،تلل أشكال المنظمات ،وتحرص على أن تَلملَ
كافّة المساااااتويات التنظيميّة في المنظمة  ،فتبدأ من عند اودارة العُليا وتنتهي بالمُوظّفين في كافة األقساااااام ،ويعتمد نجاح
تقييم األداا في تحقيق الهد ال،اص به على تَنفيذه بِطريقة دقيقة ونظاميّة عن طَريق تفعيل دور مُلاركة كافّة األطرا
المُرتبطة بهذه العمليّة (الفزارل2009 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنهاعملية منهجية دورية لتقييم األدااالوظيفي في سااااااالطة منطقة العقبة االقتصاااااااادية
ال،اصة واونتاجية للموظل بالرجوع لمعايير موضوعة سلفا وأهدا السلطة.
سؤؤؤؤلوك المواطنة التنظيمية :هو نلاااااث فردل اختيارل يتساااام بطابع الطوعية والذل ال وجود له في الوصاااال
الوظيفي ،وهو يتعدأ نطار الواجبات الرسااااامية المحددوة في المنظمات ،ويقاد باويثار ،والكياساااااة ،ووعي الضااااامير،
والروح الرياضية ،والسلوك الحضارل (دهليز وزعرب2017 ،د.
344

وعرفها الباحثان نجرائيا أنهاكل ما تقوم به الموارد البلااارية من أعمالوأنلاااطة وسااالوكيات وممارساااات بلاااكل
طوعي واختيارل من نير السلوك التنظيمي الرسمي ،وبما ينعكس بآثار نيجابية على أدااسلطة منطقة العقبة االقتصادية
ال،اصة؛ لغاية تحقيق األهدا التنظيمية ،وسيتم قياسه بأبعاده اآلتية:
اإليثار :هو ساااااالوك نيجابي لعدد من األفراد يقوم على أساااااااد تقديم العون والمساااااااعدة لبعضااااااهم البعض في
المنظمات وكذلك تقديم النصااااا واورشاااااد للموظفين الجدد ،وتعريفهم أساااااليب وطرق نتمام المهام الموكلة نليهم ،وتقديم
المصلحة العامة على المصلحة الل،صية (محمد2011 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها ما يعبر عن الرنبة طوعا لدأ الموارد البلااااااارية؛ لمسااااااااعدة الزمالا في العمل،
وملاااااااركتهم ونجاز أعمالهم ،وتقديم التوجيه واالرشاااااااد للموظفين الجدد في التعر نلى وظائفهم ،ونلى بيدة العمل في
سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة .وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة.
الكياسؤؤؤؤة :هي الساااالوك الذل يتمثل في اللباقة واللطل والمجاملة وهو الساااالوك الذل يحرص فيه الموظل على
منع الملاكل في المنظمات (الدوسرل2010 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنهاالحرص والرنبة المطلقة لدأ الموارد البلرية في منع حدوث الملاكل في العمل،
وعدم اثارة الملاااكل مع اآلخرين ،وندراك اآلثار الساالبية المترتبة على هذه الملاااكل ،والسااعي للتصاار بلااكل عقالني
مع هذه الملاكل في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة؛ مما ينعكس نيجابيا على أداا المنظمة وتم قياسها من خالل
فقرات االستبانة.
الروح الرياضؤؤية:هي الساالوك الذل يتمثل في قدرة الموظل في تقبل التغيرات التنظيمية ،نضااافة نلى تقبل النقد
والتوجيه من اآلخرين ،والتساما ،والتعامل بروح الود ،والتفاهم مع اآلخرين (اللربيني وعوض2016 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها قدرة الموارد البلااااااارية على التعامل مع ظرو وضاااااااغوطات العمل دون تذمر
وشااااكوأ وقبولها ،والتعامل مع المضااااايقات أو اوسااااااات من اآلخرين بكل سااااماحة ولطل ولباقة ،وبصااااورة طوعية
واختيارية ،واالسااااااتعداد التام للعمل في الظرو الطارئة دون تذمر أو شااااااكوأ في ساااااالطة منطقة العقبة االقتصااااااادية
ال،اصة .وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة.
وعي الضؤؤؤؤؤمير:هو السااااالوك الذل يتمثل في اساااااتغالل وقت العمل للقيام بأعباا الوظيفة والحفاظ على سااااامعة
المنظمة من خالل تجنب التهديدات الداخلية وال،ارجية من ملااااكالت وشااااائعات والمحافظة على موارد المنظمة وبقائها
(اللربيني وعوض2016 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها ما يعبر عن االلتزام الداخلي واألخالقي التام من قبل الموارد البلاااارية في ساااالطة
منطقة العقبة االقتصاااااادية ال،اصاااااة؛ للقيام بجميع األعمال والواجبات والمساااااؤوليات بإخالص وتفاني بلاااااكل طوعي،
والرنبة التامة في التعامل مع القوانين واوجرااات واألنظمة في العمل بالتزام تام ودون رقابة ندارية ،ومن خالل تفعيل
الرقابة الذاتية ،وتم قياسها من خالل فقرات االستبانة.
سلطة منطقة العقبة االقت صادية الخا صة :مؤ س سة وطنية رائده تم نن لائها بموجب مبادرة ونرادة ملكية سامية
في عام 2000م وبموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة رقم (32د لسنة (2000مد ،وأوكلت نليها المسؤوليات
التنظيمية واودارية والمالية واالقتصادية لتطوير وندارة منطقة العقبة لتحويلها نلى مقصد استثمارل وسياحي على البحر
األحمر ،ورفد المملكة بمحرك اقتصادل وتنمول لتحقيق الرفاه االقتصادل.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:
 .1الحدود المكانية :تقتصر هذه الدراسة على سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
 .2الحدود البلرية :تناولت هذه الدراسة الموارد البلرية في الوظائل اوشرافية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية
ال،اصة.
 .3الحدود الزمانية :أنجزت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 2018ة.2019
 .4الحدود العلمية :اهتمت هذه الدراسة بقياد أثر المتغير المستقل ممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعاده
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد والمتغير التابع سلوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار،
والكياسة ،والروح الرياضية ،ووعي الضميرد في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
اإلطار النظري
ممارسات إدارة الموارد البشرية
تعمل المنظمات ضااااااامن بيدة أعمال تتسااااااام بعدم االساااااااتقرار ،فما تزال تلاااااااهد هذه األخيرة العديد التغيرات
والتطورات المتالحقة والمتعددة والمتلاااابكة ،التي نجم عنها جملة من الضاااغوطات والتحديات التي تهدد كيان المنظمات
ووجودها واساااااااتمراريتها ،مما بات لزاما على ندارة تلك المنظمات نعادة النظر في طريقة وساااااااياساااااااات أداا أعمالها،
345

واسااااتغالل كافة مواردها كأدوات لمواجهة تلك الضااااغوطات والتحديات وتلبية ما فرض عليها من متطلبات والتزامات،
وضمان التكيل المستمر مع التغيرات والتطورات المتسارعة (عقون2007 ،د.
وعلى الرنم من الاادور المهم واويجااابي الااذل تقوم بااه م،تلل موارد المنظمااة (الماااليااة والماااديااةد في تحقيق
ال أن العديد من البحوث والدراساااااااات أكدت على أهمية الموارد البلااااااارية
أهدافها ،وبالتالي نجاحها واساااااااتمراريتها ،ن ّ
واعتبرتها أحد أهم المرتكزات األسااااساااية التي تساااتند عليها المنظمة بم،تلل قطاعاتها ،ال يمكن تصاااور قيام منظمة
دون وجود موارد بلااااااارية ،وأشاااااااارت لها بأنها من األدوات الفاعلة في تحقيق أهدافها ن ا ما تم توفير كافة العناصااااااار
والمقومات التي تضااااامن تنلااااايطها وتطويرها وتحفيزها على العمل والعطاا ،والتي هي من مساااااؤوليات ندارة الموارد
البلاارية ،من خالل ما تتضاامنه تلك اودارة من أنظمة وممارسااات لها انعكاسااات على أداا الموظفين وبالتالي على أداا
المنظمة ،فتتمثل تلك الممارسااااااات في تحديد وتوفير احتياجات المنظمة من الموارد البلاااااارية التي تتمتع بأعلى درجات
ال،برة والكفااة والمهارة في العمل في الوقت المناسااب وبالعدد المناسااب ،وتقديم فرص النمو والتقدم والتطور للمحافظة
عليها ،وتعزيز قدرتها على تنفيذ األنلطة واألعمال الموكلة نليها (Daft, 2008د.
ويؤثر االسااات،دام المالئم لممارساااات ندارة الموارد البلااارية بلاااكل نيجابي على مساااتوأ التزام ندارة المنظمة
وكادرها البلااارل ،فتلاااجع ممارساااات ندارة الموارد البلااارية ،نحو :االساااتقطاب والتدريب والتنمية والتطوير والتحفيز
وتقييم األداا على العمل بلاااكل أفضااال من أجل تعزيز أداا المنظمة ،وتؤدل ممارسااااتإدارة الموارد البلااارية دورا مهما
وأساسيا في زيادة التزام العاملين ووالئهم تجاه المنظمة وثقتهم بها (جودة2010 ،د.
وعليه فإنه يكمن تعريل تطوير الموارد البلرية وتطويرها في المنظمات على أنها" تلك األنلطة التي تقوم بها
المنظمات من خالل العنصاار البلاارل فيها ومن خالل توفير العاملين والقوأ البلاارية بحسااب الت،صااصااات التي تطلبها
المنظمة ،نضااافة نلى العمل على تحسااينها وتنميتها وتطويرها وتحفيزها مما يمكن المنظمة من بلوغ أهدافها بلااكل يتساام
بالكفااة والفاعلية وبلكل ريادل (نصر اهلل2001 ،د.
وتعر ندارة الموارد البلاارية أنها" تلك اودارة التي تعنى في اللااؤون االساات،دام األمثل والفعال للقوأ العاملة
في المنظمات مجمع مستوياتها التنظيمية واالدارية ،و لك يهد تحقيق األهدا المنلودة (العتيبي2010 ،د.
ويمكن اوشااارة لها على أنها النلاااث اودارل الذل يهد نلى توفير احتياجات المنظمات من العناصاار البلاارية
ات االختصااااااص ،نضاااااافة نلى تنمية قدراتها والمحافظة عليها وتدربيها بلاااااكل يتواام مع األهدا اوساااااتراتيجية في
المنظمة ،واوشرا عليها وتوجيهها وتحفيزها بلكل جيد لتحقيق االستمرارية لها (مفتاح2004 ،د .وتعر أيضا أنها"
تلك الممارساااات التي ترسااام عالقة المنظمة مع العناصااار البلااارية فيها ،والتي تتماشاااى مع نساااتراتيجيتها العامة وبيدتها
المحيطة وتحقق رسالتها لتحقيق كل ما تطما اليه (عقيلي2006 ،د.
وفي السياق اته تعد الموارد البلرية أنها نهج نستراتيجي تتبناه المنظمات الت،ا القرارات وال،طط المستقبلية
من خالل ترجمتها نلى ساااااااياساااااااات وبرامج تهد نلى توفير القوأ البلااااااارية العاملة ،وتزويدها في التعلم والمهارات
الالزمة ،نضاااافة نلى تطويرها من خالل برامج خاصاااة تمكنها من موائمة التكنولوجيا في المنظمات ،وتزويدها بما يلزم
الست،دام هذه التكنولوجيا بلكل صحيا (Armstrong, 2009د.
وعليه يمكن اوشارة لعنصر ندارة الموارد البلرية في المنظمات على أنها نهج منلق من نستراتيجية المنظمة،
والذل ي،تص في جميع األنلطة التنظيمية واالدارية بهد التأثير في جهود األفراد ضمن صيانة وتنفيذ اوستراتيجيات
التي تم الت،طيط لها في المنظمة ،التي تسعى لتحقيق أهدا المنظمة (Inyang, 2010د.
في حين يرأ اّخرون أن االهتمام في تطوير الموارد البلاارية يعد أحد المالما االساااسااية في منظمات األعمال
في القرن الواحد والعلااارين ،ن نن تنوع الموارد البلااارية في م،تلل المنظمات وظهور تكنولوجيا المعلومات على بيدة
األعمال أظهر تزايدا كبيرا في القدرات التنافسية لقطاع الصناعة في الدول المتقدمة (الدايني2010 ،د.
ويرأ الباحثان بضااارورة تطوير الموارد البلااارية من خالل حزمة من اوجرااات والممارساااات ال،اصاااة في
ندارة الموارد البلرية ،نحو االستقطاب والتعيين وصوال نلى التدريب ،ال سيما التدريب على سلوك المواطنة التنظيمية.
وعليه فإن التدريب بمفهومه العام يعدالعملية التي يتم من خاللها اكتساب المعلومات والمهارات من قبل األفراد،
وينطول عليه التأثير على هؤالا األفراد من خالل تعديل سااااااالوكياتهم ،والتركيز على السااااااالوكيات المرنوب بها ،مما
سااايحقق أداا أفضااال يتم من خالله صاااقل المهارات والقدرات بلاااكل يضااامن لهم التطور الوظيفي؛ مما يؤدل نلى بلوغ
األهدا الموضااااااوعة ،ن ترتبط األهدا التدريبية بلااااااكل وثيق بعمليات تطوير الموارد البلاااااارية والقوأ العاملة في
المنظمة ،ويلااتمل على مسااائل مهمة كتعزيز القناعة في التطوير لدأ األفراد ،وتطوير المعار والمهارات بما يتماشااى
مع تكنولوجيا المعلومات المسااات،دمة ،لتكون عونا لتحقيق أهدا المنظمة ،وأن االسااات،دام األمثل لتكنولوجيا المعلومات
يمكن في تطوير مهارات مست،دميها (Inyang, 2010د.
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من بين التعاريل التي أعطيت لوظيفة الموارد البلرية تلك التي تلير نلى أنها " وظيفة من الوظائل اودارية،
تعنى بلااؤون األفراد أل االساات،دام األمثل للموارد البلاارية على جميع المسااتويات بالمنظمة بغية المساااعدة على تحقيق
األهدا  ،وتهتم أساااسااا بتنمية قدرات ومهارات ومواهب العاملين ،حتى يتساانى لهم بدل أقصااى جهد ممكن وحتى تتوفر
لهم في نفس الوقت الحافز القول على تحقيق أهدافهم الل،صية بجانب أهدا المنظمة  ،يبرز هـااااذا التعريل أهمية هذه
الوظيفة لكونها تبحث عن عقـااااالنة وحسن است،دام المورد البلرل؛ وهـاااااذا نظرا ألهميته في تحقيق أهدا المنظمة نلى
جانـااب أهدافه الل،صية ،ويكون االستغالل الجيد للفرد بتـاادريبه ،وهذا بغية نكـااسابه المهارات والقدرات الالزمة ،والتي
تسما له بأداا عمله بأكثر كفـااة (الحسني2008 ،د.
ويرأ البعض اآلخر بأنها " :وظيفة اساااتلاااارية تتل،ص مهمتها في مسااااعدة المديرين التنفيذيين في التعامل مع
قضااااااااايا وملاااااااكالت العنصااااااار البلااااااارل ،وبما يمكنهم من تحقيق األهدا المحددة لوحداتهم ( & Hitt, Ireland
Hoskisson, 2009د.
يوضا هذا التعريل الدور االستلارل لوظيفة الموارد البلرية ،والتي أصبحت تحتل مكانا خاصا لدأ اودارة
العليا في المنظمة الحديثة ،وأنها تعد من األجهزة المساااااعدة لإلدارات األخرأ ،ن تعمل على تنساااايق أعمالها معها وهذا
في كل ما يتعلق بالموارد البلارية داخل المنظمة ،ن يتولى مدير الموارد البلارية تقديم الملاورة والنصاا لإلدارة العليا،
وكذلك للمديرين التنفيذيين في كافة مجاالت المتعلقة باألفراد (ياسين2010 ،د.
وتعر أنها" :النلاااااااااث ال،اص بتوفير المه ارات الالزمة للمنظمة ،وتنمية قدرات العاملين والمحافظة على
اسااااتقرارهم ورفع روحهم المعنوية ،وتقييم نتائج أعمالهم بما يحقق األهدا الرئيسااااة بأحساااان كفااة ممكنة  ،وبناا على
لك تتضمن هذه الوظيفة أعماال متعددة ،مثل :ت،ـااااااااطيط القوأ العاملة ،واالختيار والتدريب والتعيين ،وتحليل ووصل
الوظائل ووضاااااااع أنظمة لألجور والمرتبات والحوافز ،وتوفير ال،دمات والمنافع التي تحقق اساااااااتقرار العمالة وزيادة
درجة الرضااا عن العمل (Paauwe & Boselie, 2005د .ولعل هذا التعريل يعد األشاامل ،ألنه يأخذ بجميع نلاااطات
هذه الوظيفة من تحليل ووصااااال للمهام ،واختيار وتدريب ...ال  ،مع البحث عن تحقيق االساااااتقرار والرضاااااا الوظيفي
للموارد البلرية (الفزارل2009 ،د.
تعر ممارسااااااااات ندارة الموارد البلااااااارية أنها المهام والقرارات المرتبطة بجذب األفرادالعاملين وتدريبهم
وتطويرهم وتحفيزهم مع تنظيما لعالقات الوظيفية المرتبطة بفاعلية العمل ،وتحقيق األهدا في المنظمات مع الحرص
على تحفيزهؤالا األفراد والحفاظ عليهم (Benchemam and Galindo, 2015د.
ويمكن تعريل ممارساااااااات ندارة الموارد البلااااااارية أنها الت،طيط والتنظيم ومتابعة التكامل الواجب تحقيقه بين
أهدا المنظمات وأهدا العاملين فيها باوضااافة لتنميتهم وقياد مسااتويات الكفااة لدأ هؤالا العاملين ،ويتم تحديد تلك
الكفااة من خالل مراقبة مستويات األداا (عبد الباقي2011 ،د.
ويقوم موظفو ندارة الموارد البلااارية التلاااغيلية عادة بالتعامل مع العمليات التكتيكية اليومية ،بين مايقوم موظفو
ندارة الموارد البلرية اوستراتيجية بدور الت،طيط ،الذل يركزعلى المصالا طويلةاألجل لللركة .وتحتاج اللركات نلى
كلتا الوظيفتين لضمان حصولهما على الموظفين المُناسبين ،أصحاب المهارات والمعرفة المُناسبة ،وفي الوقت المُناسب
وستكمال العمل لألعمال التجارية ،وتنفيذها .وهذا يسما لللركة بتحقيق أهدافها وناياتها (مصاروه2017 ،د.
وتلتم لوظائل الموارد البلرية التلغيلية لعالقات الموظفين على الحفاظ على السياسات والسجالت ،و ضمان
تطبيق القواعد والقوانين ،وندارةالمنازعات واللااكاوأ .ويقوم مت،صااصااو الموارد البلاارية أيضااا بعقد أحداث اللااركة
والتواصل مع الجمهور (Sorasak, 2014د.
فأفراد الموارد البلاارية هم الذين يؤدون دور العمالل نسااتراتيجيا ألكثر مع المديرين التتفيذيين لمواامة توظيل
اوسااااتراتيجيات ألهدا العمل طويلة المدأ ،وضاااامان أن الموظفين لديهم المهارات والمعرفة لمساااااعدة اللااااركة على
تحقيق أهدافها التجارية (مهاول2016 ،د.
يتضااا للباحثين من خالل التعريفات السااابقة األهمية البالغة لوظيفة الموارد البلاارية ،ن تعد وظيفة نسااتراتيجية
داخل المنظمة ،نظرا للنتائج والمسااااهمات التي تنتج عنها؛ ومن خالل نلااااطاتها فهي تعمل على تزويد الموارد البلااارية
في م،تلل مستويات ونلاطات المنظمة بكافة الوسائل التي تمكنهم من القيام بأعمالهم هذا نلى جانب حرصها على تنمية
قدراتهم بلكل مستمر ،وكذا مراقبتهم والسهر عليهم باستمرار لضمان نجاح المنظمة وتحقيق أهدافهم.
التوظيل
نن من أهم الوظائل التي على ندارة الموارد البلااااااارية تحقيقها هي عملية التوظيل في المنظمة على قدر عال
من الفاعلية والكفااة .فأساااد النجاح في اونجاز يتم بتحديد طرق نلاااطات المنظمة الوظيفية ،وتلاامل التسااويق واونتاج
والبحث خصاااااااوصااااااااا في المنظمات التي في هياكلها التنظيمية دور كبير ودارة الموارد البلااااااارية (الهيتي،2003:
ص121:د .ن نن جميع اودارات ،ومنها ندارة الموارد البلرية ،تتضمن أنلطة ومهام مثل،التوظيل ،الذل يلمل نجراا
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المقابالت واختيار الموظفين وتدريبهم .وفي معظم المنظمات يوجد ندارات تكون مت،صاااااصاااااة بإدارة الموارد البلااااارية
و لك حسب سياسة المنظمات العامة.
ويمكن تعريل التوظيل أنه االمتداد الطبيعي لعملية الت،طيط ،واألداة األسااااساااية التي يمكن من خاللها اساااتقدام
األفراد ونجراا المفاضلة بينهم وفقا للمعايير العلمية ،والتعر نلى من تتوفر فيهم اللروث الالزمة ألداا العمل ،وتحمل
المسؤولية على أكمل وجه( .السالم وصالا ،2006 ،ص81 :د
التدريب
ونن عملية اختيار األفراد وتعيينهم في الوظائل التي تتناسااااااب مع مؤهالتهم وخبراتهم  ،وتتالام مع تطلعاتهم،
ليساااااااات ن ها ية المطا  ،بل ينبغي على ندارة الموارد البلااااااار ية م تاب عة أداا هؤالا الموظفين ،ونعدادهم ،و تدريبهم،
وتطويرهم ،وبذلك فإن التدريب يجد اهتماما كبيرا من ندارة المنظمة باعت باره وسااااااايلة فعالة لزيادة قدرة الموظفين على
العمل بكفااة أعلى( .جودة ،2015 ،ص171:د
وال تقتصر عملية التدريب على الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم حديثا ،لكنها تلمل نضافة نلى لك الموظفين
القدامى ،وأن عملية التدريب ليست مقتصرة على مستويات ندارية معينة ،بل تلمل كافة المستويات اودارية بما في لك
مستوأ اودارة العليا.
يرأ بوسااااااانينة والفارد ( ،2003ص201د أن التدريب هو تلك العملية المنظمة والمساااااااتمرة التي تهد نلى
تزويد الفرد معار وقدرات ومهارات جديدة ونك سابه لك ،أو تغيير االتجاهات واألفكار ،واأل سس ال سابقة لدأ األفراد
بما ينسجم مع التغييرات التي تحدث في بيدة العمل وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتنظيمية.
أما جودة والزعبي والمنصااااور( ،2004ص174:د فيعرفون التدريب أنه عبارة عن جهد م،طط ومنظم هاد
نلى نكسااااااب الملااااااركين معار جديدة (أو ننعاش معار قديمةد ومهارات جديدة ،وتغير أو بناا اتجاهات جديدة لدأ
الملارك في البرنامج التدريبي.
ويعر كذلك رضااااااا ( ،2003ص15:د التدريب أنه مجموعة النلاااااااطات التي تهد نلى تحسااااااين المعار
والقدرات المهنية مع األخذ في االعتبار دائما نمكانية تطبيقها في العمل.
ويعر صااالا ( ،2014ص101د مفهوم التدريب أنه الوساايلة التي يمكن بواسااطتها تزويد العاملين بالمهارات
والمعرفة الفنية في مجال معين.
ويعر (السااالم وصااالا ،2006 ،ص130:د التدريب هو العملية المنظمة التي يتم من خاللها تغيير ساالوكيات
وملاعر العاملين من أجل زيادة فاعليتهم وتحسين أدائهم.
ويعر حمود وال،رشه ( :2007ص125د التدريب أنه منهج علمي وعملي يسعى لتحقيق األهدا التنظيمية.
التي يكتسااااب الفرد من خاللها المعار والمهارات أو القدرات واألفكار واآلراا التي يقتضاااايها أداا عمل معين أو بلوغ
هد محدد ومجموعة من الحيل واألساليب للسيطرة على االخرين في موقل اجتماعي معين.
التحفيز
يمكن تعريل التحفيز أنها ما تقوم به ندارة الموارد البلااااااارية لوضاااااااع مدفوعات هادفة متنوعة من أجل تحفيز
الموارد البلاارية وجذبها وبقائها ،ومن ثم العمل على تنفيذها بما يتناسااب مع الميزات البيدية .وتلااتمل التعويضااات على
دفع الرواتب واألجور مقابل ما يحصاااااااال عليه الموارد البلااااا ا رية ،وهو ما يمثل قيمة الوظيفة التي تلاااااااغلها الموارد
البلااارية.ويتم تحديدها بناا على طبيعة الوظيفة وخصاااائصاااها مقارنة مع الوظائل األخرأ في المنظمة .وتلاااتمل أيضااا
عملية دفع جميع االلتزامات االجتماعية ألفراد المؤسسة وهي نير مت صلة بالقيام بالعمل ،ولكنها تسهم في الحفاظ عليه.
وتتضمن منافع مادية عن وقت عمل نضافي واوجازات الرسمية والتأمين والعالج واألدوية والقرض في حالة الوالدة أو
الزواج ونيرها من ال،دمات االجتماعية .وتلاتمل أيضاا على عملية نقل الموارد البلارية من ونلى المنظمة ،نضاافة نلى
دفع الحوافز التي تسااااااتطيع المنظمة من خاللها تحقيق أهدافها في ننجاز عملها .ومجموعة من المكافآت أو التسااااااهيالت
ات قيمة مادية التي توفرها المنظمات  ،وتقدمها للعاملين لديها .وتساااااااهم التعويضاااااااات في تقليل معدالت دوران العمل
واوسهام في تحقيق االستقرار في قوة العمل ).(Gupta, 2009
ويعر التحفيز أنها :المكافآ ت المالية ونير المالية والمنافع الممنوحة نلى العاملين ونيرهم مقابل العمل الذل
يؤدونه ضمن المنظمة (.Ninemeier,etal,2006(p:232
ويرأ الساااااالم وصاااااالا ( ،2006ص147د أنها جميع المكآفات التي تقدمها اودارة للعاملين مقابل رنبتهم في
ننجاز األعمال والمهام الم،تلفة في المنظمة .وتتضااااااامن التعويضاااااااات عناصااااااار عديدة  ،نحو :األجر الثابت والحوافز
والعالوات والمكاسب وما شابه لك.
تقييم األداء
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لقد تعددت مفاهيم األداا بتعدد الباحثين والدارساااين في هذا المجال ولم يساااـاااااااااتطع علماا اودارة الوصاااول نلى
مفهوم دقيق وشامل فلكل واحد وجهة نظره ال،اصة به  .فيعرض الباحثان فيما يلي أهم وأكثر المفاهيم شموال لألداا:
األداا لغويا مصاااطلا مساااتمد من الكلمة اونجليزل" ،"To Performالذل اشاااتق بدوره من الفرنساااية القديمة
" ،"Performerالذل يعني تنفيذ مهمة ،أو تأدية عمل (المغربي2007 ،د.
األداا هوتحقيق األهدا التنظيمية مهما كانت طبيعة ومتنوعة .هذا التحقيق يمكن أن يفهم في اتجاه المبـاااااااشر"
النتائج "  ،أو بالمفهـوم الواسـع للعـملية التي تـؤدل نلى النتائج "عـمل" (الغامدل2012 ،د.
األداا هو تنفيذ العامل ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه بها المؤسسة أو الجهة التي ترتبـااااـااااط وظيفته بها .ويعني
النتائج التي يحققها الفرد بالمنظمة (المير1995 ،د.
ويعد األداا هو العمل الذل يؤديه الفرد ومدأ تفهمه الختصاصاته وفهـااااااااـاااااااامه للتوقعات المطلوبة منها،ومدأ
نتباعه الطريقة أو ألسلوب عمل (والي2009 ،د.
أما (Torrington, et. al, 2008د فعر األداا هو لك العمل الذل تتعهده المؤسسة؛ ن يكون محدد الكم ـ ـية
ومساااتوأ جودة معينة ويؤدأ بأسااالوب أو بطريقة معينة أل محدد النمط .وسااالوك األداا هو قيام المؤساااساااة بالنلااااطات
المستترة الضمنية أو الظاهرة المحسوسة والمحددة بأبعاد ثالثة هي كمية العمل ،نوعيته ونمطه.
يعد مفهوم األداا من المفاهيم والمؤشااااارات التي ت،تلل من مؤساااااساااااة نلى أخرأ باعتماد طبيعة عمل المنظمة
وأهدافها ،ومكوناتها وآلية العمل بها ،فمن الناحية اودارية يقصد باألداا القيام بأعباا الوظيفة وفقا للمعدل المطلوب أداؤه
والذل يمكن معرفته من خالل تحليل األداا بدراسااااااة كمية العمل والوقت المسااااااتغرق فيه ،وتدني مسااااااتوأ األداا يعني
ضعل ننتاجية العامل أو عدم ننتاجه للعمل المطلوب منه بصورة كاملة (عطية1994 ،د.
ويعد تقييم األداا وسااااااايلة مهمة لقياد فعالية األداا من خالل المعلومات المرتدة لعملية التقويم ،ويمكن للمنظمة
تحديد سياستها ب،صوص التوجيه والتطوير (اللوزل2002 ،د.
ويمكن تعريل تقويم األداا أنه" :محاولة لتحليل الموظل بكل ما يتعلق بهم من متغيرات وصااااااافات نفساااااااية أو
بدنية أو مهارات فنية أو فكرية أو ساالوكية و لك بهد تحديد نقاث الضااعل والقوة والعمل على مواجهة األولى والثانية،
وكذلك كضمانة أساسية لفاعلية المنظمة في الحاضر ،ولضمان تطورها واستمرارها في المستقبل" (عسا 1989 ،د.
سلوك المواطنة التنظيمية
ال يمكن للمنظمات أن تسااتمر وتزدهر ن ا لم يتصاار منتساابوها بمواطنة صااالحة من خالل االن،راث في كافة
أنواع الساالوك التنظيمي اويجابي ،ونظرا ألهمية المواطنة التنظيمية الرفيعة والمسااؤولة ،فال بد من تسااليط الضااوا على
طبيعة هذا الساالوك الذل هو محل اهتمام العلماا والباحثين منذ القدم وساايبقى كذلك (اللااكرجي2008 ،د ،ا يمكن نعادة
اوطار الفكرل لمفهوم سااالوك المواطنة نلى عالم اودارة الملاااهور (Chester Barnardد ،عام  1938حول مبدأ اقناع
العاملين في فكرة الرنبة في التعاون التنظيمي ،وكذلك نلى أفكار (Katzد عام  1964والذل ميز بين دور الفرد الرسمي
في العمل والسلوك اوبداعي العفول الذل يعد أساسا لفاعلية المنظمة (الطائي2007 ،د.
ويتصاال مفهوم ساالوك المواطنة التنظيمية باوسااهامات اويجابية للعاملين وتجنب الساالوكيات المؤ ية التي تلحق
الضاارر ،والتجاوز على زمالا العمل فضااال عن أصااحاب المصااالا اآلخرين في المنظمة (ال،طيب ومعايعه2009 ،د،
وفي هذا السااياق يعر ساالوك المواطنة التنظيمية أنه رنبة العاملين للمضااي نلى أبعد من األدوار الموصااوفة والمحددة
لهم (الدورل ،صااالا2009 ،د ،ويعر (Organد ساالوك المواطنة التنظيمية أنه" ساالوك الفرد التقديرل الذل ال يالحظ
مباشاارة أو بلااكل ظاهرل من قبل اودارة الرساامية ،والذل بمجمله يؤدل نلى تعزيز الفاعلية للمنظمة ككل ( James et
al., 2008د.
وعر أيضااا أنه" الساالوك الذل تسااتفيد منه المنظمة أو المقصااود لصااالا المنظمة والتي هي تقديرية وتتجاوز
توقعات دور الموظل الحالي (Patti et al., 2004د ،وعر أنه"عمل أو نلااااث اجتماعي يمارساااه الموظل من تلقاا
نفسااااااااه ورنبة منه ونرادة ،وال يبغي منه أل مردود مادل عبر التزام ليس بالوظيفي ،وننما هو التزام أدبي يقوم على
اعتبارات أخالقية أو اجتماعية أو ننسانية ،ويستلزم توافر صفات أساسية في الموظل مثل :استلعار المسؤولية ،وتحمل
األمانة ،واوخالص في العمل ،وتجنب الملااااااااحنات ،وااللتزام بالمبادئ والقيم وبالنظام الموافق عليه داخل التنظيم أل
القيام بكل ما يتطلبه الصااااااااالا العام من أجل تحقيق أهدا المنظمة وضااااااامان نجاحها ،ودعم الترابط االجتماعي بين
أعضائها (عبودل2008 ،د.
وعلى الرنم من وضاااوح الحقائق الساااابقة فإن التفرقة بين ما يمكن أن يعتبره الموظل دورا أسااااسااايا أو دورا
نضااااااافيا ليساااااات عملية سااااااهله كما قد يبدوا للبعض ،فالتفرقة بينهما عملية ندراكية تتأثر كثيرا بما يعتقده الفرد بأنه دور
نضاااافي أو دور أسااااساااي ،فمعظم البحوث الساااابقة المتعلقة بمقدمات سااالوك المواطنة التنظيمية قد اساااتلاااهدت بتفساااير
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(Organد ألداا سااالوك المواطنة التنظيمية ،ن يرأ أن العاملين يؤدون سااالوكيات المواطنة التنظيمية عندما يدركون أن
عالقتهم مع المنظمة قائمة على أساد تبادل اجتماعي أكثر منه على أساد تبادل اقتصادل (العطول2007 ،د.
اإليثار
يتعلق هذا البعد بتقديم المساااعدة الطوعية للاا،ص معين مع األخذ باالعتبار كون هذه المساااعدة تتعلق بمهمة أو
ملااااكلة ،ويعكس هذا المكون رنبة الفرد في مساااااعدة األخرين ،مثل :الرؤساا ااا ،وزمالا العمل ،أو حتى الزبائن ،ومن
نما ج ساااالوك اويثار ملاااااركة العاملين اآلخرين طرق وأساااااليب العمل الجديدة ،أو الرنبة في مساااااعدة العاملين الجدد
وتعليمهم ،ومنع حدوث ملكالت مرتبطة بالعمل (بوقطاية ويوسل2018 ،د.
لعلّ من أجمل الصفات التي قد يتّصل بها اونسان هو حب العطاا وتحقيق ال،ير لآلخرين ،وما أقبا وأبلع أن
يتّصاال باألنانية وحبّ الذات ،حيث دعت جميع الديانات السااماوية والثقافات نلى اويثار والساا،اا واوحساااد باآلخرين،
ل ما له من ن تائج فردية ومجتمع يّة كثيرة ،فاوي ثار ؛ساااااااوااكان ماد يّا ،أم معنويا يع مل على تقوية الروابط والعالقات
اونسااانيّة واالجتماعيّة بين األفراد ،وأيضااا يعمل على تحقيق الرضااا الذاتي والنفسااي للفرد واللااعور بالطمأنينة والسااالم
الداخلي .ننّ اويثار هوشااعور داخلي ونزعه موجودة بداخل كل فرد في المجتمع ،ولكن يحتاج نلى طرق عديدة وأساااليب
مبتكرة لتثيره في نفس الفرد ،وت،رجه ليصااااابا فعل عملي على أرض الواقع ،وعليه فإنّ على كل فرد النهوض بنفساااااه
وبمجتمعه ،والتحلّي بصفة اويثار لما له من فوائد نيجابيّة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع سويا ،ومن أهم فوائد اويثار:
انتلاااااااار التكافل والتآخي والتعاون والمح بّة في المجتمع .يحصااااااال المجتمع على كفاية اقتصااااااااد يّة وماد يّة .مثل عمل
اويثارعلى العالج من الصاافات الس ايّدة المذمومة ،مثل :الب،ل ،واألنانية ،والحسااد .وباويثار يحقق الفرد الرضااا النفسااي
والسالم الداخلي وهو دليل على ال،لق النبيل (Mohsan, 2011د.
الكياسة
يعكس هذا البعد مدأ مساهمة الفرد في منع لملاكل التي يمكن أن يتعرض لها زمالئه عن طريق تقديم النصا،
وتوفير المعلومات الضااااارورية ،واحترام رنبات الزمالا االخرين ،ويعكس هذا المكون أيضاااااا رنبة الفرد في المبادرة
باالتصاااااال باألخرين قبل ات،ا أية قرارات تؤثر على أعمالهم أو على االقل نخبارهم مقدما بتلك القرارات ،وتبدو أهمية
هذا المكون واضااااااحة في الحاالت التي تتطلب ضاااااارورة التنساااااايق بين مجموعة أفراد أو مجموعات عمل م،تلفة ،وما
يترتب على لك من تدعيم روح البناا بدال من االسااتغراق في مناقلااات جدلية نير مفيدة ،ومن األمثلة على هذا المكون
عدم الغضب عند محاولة اآلخرين نثارة لك (ال،صاونة وشهرل2018 ،د.
الروح الرياضية
هو انعكاد لمدأ اسااااااتعداد الفرد لتقبل بعض اوحباطات والمضااااااايقات التنظيمية العريضااااااة دون امتعاض أو
شكوأ ،ونالبا ما تظهر هذه المضايقات التنظيمية نتيجة تفاعل العاملين داخل المنظمة الواحدة ،أو العمل ضمن جماعة،
ومن األمثلة األخرأ قبول العمل في ظرو أقل من الظرو العادية ،والتماد العذر للمنظمة ،وعدم محاولة نظهار
تقصيرها ،ومن الواضا نن تقبل الفرد لتلك اوحباطات الوظيفية دون تذمر أو شكوأ يمكن نن ي،فض عبا العمل على
الرئيس المباشر ،وأن يؤدل نلى تفرغ كل من الرئيس والمرؤود لحل ملاكل العمل الحقيقية (Mohsan, 2011د.
وعي الضمير
يمثل هذا البعد السااااااالوك الوظيفي الذل يتعدأ حدود االلتزام المحدد رساااااااميا من المنظمة،ويتضااااااامن حرص
الموظل على تعظيم اسااتثمار وقت العمل ،ومدأ حرصااه على االلتزام بقيود وقوانين العمل ،ويلااير هذا المكون أيضااا
نلى حااالااة اتيااة موجودة لاادأ العاااملين تتمثاال بااالقبول الطوعي لقواعااد المنظمااة ونجراااتهااا حتى في حااالااة عاادم وجود
الل،ص الرقيب (Al-Zu’bi, 2011د.
يتمثل هذا البعد بالساااالوك الذل يظهر االهتمام بحياة المنظمة وملاااااركة المسااااؤولية في شااااؤون المنظمة وجعل
شاااااااؤون المنظمة فوق أهدا الفرد،ويعكس أيضاااااااا رنبة الفرد في االندماج الجاد والبناا في كافة نلااااااااطات وفعاليات
المنظمة نير الرساااامية،وفي أبسااااط معانيه قد يتضاااامن هذا المكون قرااة المراسااااالت التنظيمية والرد عليها ،وحضااااور
الندوات وحلقات النقاش التي تعقدها ندارة المنظمة ،أو التقدم بمقتر حات جديدة لتطوير طرق العمل ،أو المسااااااااهمة في
مناقلة الموضوعات والقضايا التي تواجه جماعة العمل والمنظمة (نبراهيم والطعامنة2015 ،د.
الدراسات السابقة
دراسة حسين .)2016( ،التي كانت بعنوان "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في أداء سلسلة التوريد في شركات
الصناعات التحويلية في عمان".
هدفت الدراسااااااااة لبيان أثر ممارسااااااااات ندارة الموارد البلااااااارية (التوظيل ،والتدريب ،وتقييم أداا العاملين،
والتعويضااااات واالحتفاظ بالموارد البلااااريةد في أداا ساااالساااالة التوريد (االسااااتجابة ،والكفااةد في شااااركات الصااااناعات
التحويلية في عمان ،فتكون مجتمع الدراساااااة من جميع اللاااااركات العاملة في مجال الصاااااناعات التحويلية والبالغ عددها
350

(1183د شااركة ،واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي وتمثلت وحدة التحليل والمعاينة بمديرل اودارات العليا
والوسطى والدنيا الذين بلغ عددهم (5553د موزعين بين رتبة مدير ،ومساعد مدير ،ورئيس قسم ،وشملت وحدة التحليل
والمعاينة (361د فردا .وكان أبرز نتائج هذه الدراساااة وجود أثر ل داللة نحصاااائية لممارساااات ندارة الموارد البلااارية
مجتمعة في أداا ساااالساااالة التوريد في شااااركات الصااااناعات التحويلية في عمان .ومن أهم التوصاااايات ضاااارورة اهتمام
اللااركات الصااناعية بممارسااات ندارة الموارد البلاارية ،والعمل على التطوير المسااتمر لها؛ لما لذلك من أثر في تحسااين
أداا سالسل التوريد عبر نشراكهم في دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات.
دراسؤؤؤؤؤؤؤة مهاوي .) 2016( ،التي كانت بعنوان "دور ممارسؤؤؤؤؤؤؤات إدارة الموارد البشؤؤؤؤؤؤؤرية في فاعلية إدارة االزمات
التنظيمية".
هدفت الدراسة للتعر نلى مدأ عالقة وتأثير ممارسات ندارة الموارد البلرية) االختيار ،والتدريب ،والتحفيز،
وتقييم األدااد في فاعلية ندارة االزمات التنظيمية (سرعة قرار االستجابة ،واالتصاالت وتدفق المعلومات ،وحلد وتعبدة
المواردد في وزارة الداخلية العراقية ،فاساات،دمت الدراس اة أساالوب البحث الوصاافي التحليلي،وتكّون مجتمع الدراسااة من
المديرية العامة ودارة الموارد البلااااارية ،وبلغ عدد افراد العينة (111د موظفا ،وتم جمع البيانات عن طريق االساااااتبانة
والزيارات الميدانية والمقابالت الل،صية .كانت أهم نتائج الدراسة :أثبتت النتائج اوحصائية وجود عالقة ارتباث وتأثير
لممارسااات ندارة الموارد البلاارية في فاعلية ندارة األزمات التنظيمية التي تواجهها الوزارة،وأوصاات الدراسااة باالهتمام
بالموارد البلاااارية من خالل مدير ندارة الموارد البلاااارية مع اودارة العليا في صاااايانة نسااااتراتيجية الوزارة وتنفيذها ،
وتكون مهمة فرق العمل األسااااساااية تلااا،يص األزمات قبل وقوعها على أن ترفع تقريرا بنتائج المساااا التي تقوم به كل
شهر نلى اودارة العليا.
درا سة نمر .)2016( ،التي كانت بعنوان " دور خ صائص فريق العمل في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية في امانة
عمان الكبرى ".
هدفت الدراسة نلى معرفة دور خصائص فريق العمل (التنوع ،والتمكين ،واالعتمادية ،والثقةد في تعزيز سلوك
المواطنة التنظيمية (اويثار ،والكياساااااة ،والروح الرياضاااااية ،ووعي الضاااااميرد في أمانة عمان الكبرأ؛ ولتحقيق هد
الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على عينة عنقودية لـاااااا ا (47د فريق عمل اشتملت على (303د من العاملين في أمانة
عمان الكبرأ ،وبلغ عدد االستبانات المستردة والصالحة لغاية التحليل اوحصائي (280داستبانة من نجمالي االستبانات
الموزعة ،ومن أهم النتائج التي توصلت نليها الدراسة كان المتوسط العام ألبعاد مستوأ خصائص فريق العمل في أمانة
عمان الكبرأ بدرجة متوساااطة ،وكان المتوساااط العام ألبعاد مساااتوأ سااالوك المواطنة التنظيمية بدرجة متوساااط ،وتبين
وجود أثر ودور نيجابي ل،صاااائص فريق العمل في تحساااين سااالوك المواطنة التنظيمية وبنسااابة تفساااير بلغت (%83د.
وأوصت الدراسة بالتعاون بين أفراد فريق العمل ،والعمل بروح الفريق الواحد ،وتدعيم ممارسة خصائص فريق العمل،
وسااااااالوك المواطنااة التنظيميااة من خالل نيجاااد برامج تاادريبيااة للموظفين؛ لتعلم مهااارات العماال في الفريق ،وتفويض
صااالحيات أكثر ألعضاااا فريق العمل ،والملاااركة في ات،ا القرارات في الفريق ،والعمل على تحسااين ساالوك المواطنة
التنظيمية من خالل بيدة العمل ال مالئمة التي يساااااااودها المناخ التنظيمي القائم على المنافسااااااااة والتعاون واالحترام بين
الموظفين.
دراسؤؤؤؤؤة المصؤؤؤؤؤاروه .)2017( ،التي كانت بعنوان " إدارة التنوع في الموارد البشؤؤؤؤؤرية واثرها في سؤؤؤؤؤلوك المواطنة
التنظيمية الدور الوسيط للتمكين اإلداري دراسة ميدانية في المناطق الصناعية المؤهلة في سحاب".
هدفت الدراساااااااة للتعر نلى أثر ندارة التنوع في الموارد البلااااااارية (التنوع األولي ،والتنوع الثانول ،والتنوع
التنظيمي ،والتنوع الثقافيد على سااااالوك المواطنة التنظيمية (اويثار ،والكياساااااة ،والروح الرياضاااااية ،والطاعة العامة،
والساالوك الحضااارلد لدأ العاملين في شااركات المناطق الصااناعية المؤهلة في سااحاب في ظل وجود التمكين اودارل
كمتغير وساايط ،واساات،دمت هذه الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي ،لتحقيق أهدا الدراسااة؛ وتمثلت عينة الدراسااة من
العاملين في اودارة الوساااطى والدنيا في مجتمع الدراساااة والبالغ عددهم (400د موظل .ومن أهم النتائج التي توصااالت
نليها الدراسااااااة وجود أثر ودارة التنوع في الموارد البلاااااارية بأبعادها مجتمعة على ساااااالوك المواطنة التنظيمية بأبعادها
مجتمعة في المناطق الصااااناعية المؤهلة في مدينة سااااحاب الصااااناعية األردنية ،ووجود أثر ل داللة نحصااااائية ودارة
التنوع في الموارد البلااااااارية بداللة أبعادها مجتمعة على التمكين اودارل بداللة أبعاده مجتمعة في المناطق الصاااااااناعية
المؤهلة في مدينة سااااحاب الصااااناعية األردنية .وأوصاااات هذه الدراسااااة بضاااارورة اهتمام ندارة اللااااركات في المناطق
الصناعية المؤهلة في سحاب بموضوع تنوع الموارد البلرية ،وخلق مناخ يدرك ويدعم ندارته بلكل صحيا.
تم اوفادة من دراسااااة المصاااااروة2017( ،د في تحديد أبعاد المتغير التابع ساااالوك المواطنة التنظيمية (اويثار،
والكياسة ،والروح الرياضية ،والطاعة العامةد.
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دراسؤؤؤة السؤؤؤليحات.)2018( ،التي كانت بعنوان "أثر ممارسؤؤؤات إدارة الموارد البشؤؤؤرية في تطوير القدرات اإلبداعية
للعاملين في البنوك التجارية األردنية".
هدفت الدراساااااااة للتعر نلى أثر ممارساااااااات ندارة الموارد البلااااااارية( ،تمكين العاملين ،وتقييم أداا العاملين،
وت،طيط الموارد البلرية ،واستقطاب واختيار العامليندعلى تطوير القدرات اوبداعية (القدرة االستيعابية ،والقدرة على
التكيل ،والقدرة على التفكيرد في البنوك التجارية األردنية ،واعتمدت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي ،فتكون مجتمع
الدراساااااااة من كافة البنوك التجارية األردنية والبالغ عددها (13د بنكا وكانت وحدة المعاينة من العاملين في المناصاااااااب
اودارية في هذه البنوك (المديرين ،ومسااااعديهم ،ورؤسااااا األقساااام ،ومسااااعديهمد فتم تحليل (147د اساااتبانة .وأظهرت
النتائج نلى أنه يوجد أثر و داللة نحصااااائية لممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية في تطوير القدرات اوبداعية في البنوك
التجارية األردنية ،وأبرز ما أوصت به هذه الدراسة ضرورة عمل البرامج التدريبية المكثفة في البنوك التجارية األردنية
من أجل تنوع مهارات الموارد البلرية لمواكبة التغيرات التي تحدث في السوق المحلي.
دراسؤؤة المخامرة .)2018(،التي كانت بعنوان "أثر القيادة الحكيمة في سؤؤلوك المواطنة التنظيمية دراسؤؤة تطبيقية في
فنادق فئة الخمس نجوم في األردن".
هدفت الدراسااة نلى تحليل أثر القيادة الحكيمة (القيادة المحافظة ،والقيادة المحسااوبة ،والقيادة القويةد على ساالوك
المواطنة التنظيمية (اويثار ،والمجاملة ،والروح الرياضاااااااية ،ووعي الضاااااااميرد بالتطبيق على فنادق ال،مس نجوم في
األردن ،اوعتمدت الدراسااااة المنهج الوصاااافي التحليلي ،وتكوّن مجتمع الدراسااااة من فنادق فدة ال،مس نجوم في األردن
والبالغ عددها (339د فندقا ،وكانت عينة الدراساااااااة عينة علاااااااوائية من العاملين في فنادق ال،مس نجوم والبالغ عددهم
(19389د موظفا فتم سحب عينة علوائية بسيطة تبلغ (400د موظفا.
وأهم النتائج التي توصلت نليها الدراسة وجود أثر ل داللة نحصائية للقيادة الحكيمة بأبعادها مجتمعة في سلوك
المواطنة التنظيمية في فنادق فدة ال،مس نجوم في األردن .وأوصاات الدراسااة بضاارورة تطبيق القيادة الحكيمة في فنادق
ال،مس نجوم في األردن من خالل عقد دورات تدريبية مت،صااصااة في هذا المجال ،وضاارورة اهتمام فنادق فدة ال،مس
نجوم في األردن بتعزيز الثقافة التنظيمية المالئمة لسلوك المواطنة التنظيمية المطلوب من قبل اودارة.
دراسؤؤؤة بوقطاي ويوسؤؤؤف ( )2018بعنوان" :أثر الحوافز على سؤؤؤلوك المواطنة التنظيمية دراسؤؤؤة حالة أسؤؤؤاتذة كلية
العلوم التطبيقية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة"
هدفت الدراسااااة نلى بيان أثر الحوافز على ساااالوكيات المواطنة التنظيمية ألساااااتذة كلية العلوم التطبيقية بجامعة
قاصااديمرباحورقلة .فأخذت الدراسااة عينة علااوائية مكوّنة عن  76أسااتا ا .لتحقيق أهدا الدراسااة اساات،دمت االسااتبانة
لجمع البيانات ،ثم حُلِّلت البيانات الواردة في االساااتبانات .وخَلُصاااتالدراساااة نلى عدة نتائج ،أهمها - :يمارد أسااااتذة كلية
العلوم التطبيقية بجامعة قاصاااااااديمرباحورقلة لسااااااالوك المواطنة التنظيمية بدرجة مرتفعة - .وجود عالقة ارتباث طردية
ضاااعيفة جدا بين المتغير المساااتقل (الحوافزد والمتغير التابع (سااالوك المواطنة التنظيميةد عند معامل االرتباث .لقد أثبتت
هذه الدراسااة أن هنالك أثرا ضااعيفا جدا ألنواع الحوافز على التغيرات التي تحدث في ساالوك المواطنة التنظيمية مسااتوأ
الداللة اوحصائية.
Sorasak study (2014) ‘The Effects of Human Resource Management Practices on Employee
’Retention in Thailand’s Multinational Corporations.
هدفت الدراسااة نلى تحديد آثار ممارسااات ندارة الموارد البلاارية (التدريب المكثل ،واألمن الوظيفي ،واالختيار
والتعيين ،وملاااااااااركة المعلومات ،وفرق العمل المدارة اتيا ،والتعويضااااااااات والحوافزدعلى االحتفاظ بالموظفين في
اللركات متعددة الجنسيات في تايالند ( MNCد في المنطقة الصناعية الرئيسة في المنطقة الصناعية الساحلية اللرقية،
محافظة رايونغ ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،وتكوّنت عينة الدراسة من ( 411د مديرا  ،تتألل من
اودارة العليا ومدير الموارد البلااارية والمدير المباشااار ،وأظهرت النتائج أن ممارساااات ندارة الموارد البلااارية لها تأثير
مباشاار ونير مباشاار على االحتفاظ بالموظفين ،من حيث التأثير نير المباشاار  ،من المتغيرات ال،مسااة الوساايطة  ،تلك
التي لها التأثير األقوأ على االحتفاظ بالموظفين هي ملااااااركة الموظفين .وأوصااااات الدراساااااة بأنه يجب أن يكون هناك
ملاركة كاملة للموظفين في المنظمة ،وينبغي السماح للموظفين بتقديم اقتراحات بلأن السياسات واوجرااات من خالل
هيكاال قيااادة يرحااب بااالتفاااعاال بين الموظفين ،وينبغي أن تهااد األنلاااااااطااة نلى تلاااااااجيع الموظفين على التعبير عن
آرائهم؛وينبغي للمدراا بناا نظام للتعويضاااااااات والمزايا والمكافآت يمنا الموظفون تقديرا نيجابيا ،ومكافآت مقابل األداا
الجيد.
Soo,Alistudy (2016), The Linkage Between Stress and Organizational Citizenship Behavior’.
هدفت الدراسااااااة لبيان العالقة ما بين اوجهادوضااااااغوث العمل (اوجهاد البدني ،واوجهاد النفسااااااي ،والضااااااغط
العصااااابي ،والضاااااغط السااااالوكيد وسااااالوك المواطنة التنظيمية ،ولمعرفة ما ن ا كان الموظفون الذين عانوا من اوجهاد
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يرنبون أو ال يرنبون في أداا ساالوك المواطنة التنظيمية  ،OCBأو االسااتعداد للقيام به ،واعتمدت الدراسااة على المنهج
الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من (9د بنوك تجارية في ماليزا ،وتكونت عينة الدراسة من (472د موظفا في
البنوك التجارية في ماليزيا.
وأظهرت النتائج وجود تأثير سلبي كبير من اوجهاد العاطفي على سلوك المواطنة التنظيمية ،ولوحظ أن معظم
موظفين البنك يعانون من اوجهاد ،بغض النظر سااواا كان على مسااتوأ معتدل من اوجهاد أم مسااتوأ مفرث من ضااغط
عصاااابي ،ويتضااااا أنه لم يتعرض جميع موظفين البنك من نفس األنواع أو نفس مسااااتويات اوجهاد ،وظهر أن الضااااغط
النفسااااااي لديه نساااااابيا عالقة ساااااالبية قوية مع ساااااالوك المواطنة التنظيمية؛ مما يعني أن التوتر العاطفي برز كحاجز أمام
الموظفين لالن،راث في ساالوك المواطنة التنظيمية ،ويأتي التوتر العاطفي من القلق والعجز واليأد.أوصاات الدراسااة بأنه
من األهمية أن يكون مديرو البنوك على وعي بضاااااااغط الموظفين ،ويسااااااااعدونهم على تقليل هذا اوجهاد الذل يمكن أن
يزيدهم في المقابل الرنبة في االن،راث في سااااالوك المواطنة التنظيمية في البنوك ،ويمكن للبنوك انلااااااا بعض البرامج
لغاية الحد من التوتر وتقديم النصائا ودارة ضغوث الموظفين الذين يعانون من االجهاد.
Gouda,Ahmad, Dahleezstudy (2016), The Impact of Human Resource Management
Practices on Employees Performance: The Case of Islamic University of Gaza in Palestine’.
هدفت الدراسااااة للتعر نلى تأثير ممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية (التدريب والتطوير ،واالختيار والتعيين،
وتقييم األداا ،والتعويضات والحوافزد على أداا الموظفين في الجامعة اوسالمية في نزة (IUGد في فلسطين ،واعتمدت
الدراسااااة على المنهج التحليلي اوحصااااائي ،فتم جمع البيانات األولية عن طريق االسااااتبيانات القياسااااية من عينة م،تارة
علااوائيا من  115موظفا (أعضاااا هيدة التدريس ونير أعضاااا هيدة التدريسد من  ،IUGوتم اساات،دام نمو ج االنحدار
المتعدد لتحليل البيانات  ،SPSS 22أظهرت نتائج هذه الدراسة نن ممارسات ندارة الموارد البلرية (التوظيل واالختيار
والتدريبوالتطوير والتعويض والحوافز وتقييم األدااد ترتبط بلااكل نيجابي بأداا الموظل ،ويعد الموظفون أحد األصااول
اوستراتيجية المهمة ألل منظمة .وأوصت الدراسة بضرورة سعي الجامعات لجذب الموهبة وجذب الموظفين المدربين
تدريبا جيدا والمتحمسين وتحسين أدائهم ،والموظفين الذين لديهم مهمة ودور نستراتيجي في تعزيز مكانة الجامعة بلكل
كبير في شااااتى المجاالت مثل :جودة البحث والساااامعة األكاديمية ،وتحسااااين جودة البرامج األكاديمية ،لذلك األفضاااال أن
تعمل ممارساااااااات ندارة الموارد البلااااااارية على تحفيز أداا الموظفين الجامعيين مما يحسااااااان األداا الجامعي ،لذا على
الجامعات ندراك أهمية تحفيز موظفي الجامعة ،ويمكن تطبيق نتائج هذه الدراساااة المساااتعرضاااة على مؤساااساااات التعليم
العالي المماثلة في فلسطين.
Tufail Muneer, Manzoorstudy (2017), How Organizational Rewards and Organizational
Justice Affect the Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work
Behavior: Analysis of Pakistan Service Industries’.
هدفت الدراسااااااة نلى بيان العالقة ما بين المكافآت ال،ارجية التي تلاااااامل (األجور ،والترقية ،واألمن الوظيفي،
والمكافآت الذاتية مثل التوازن في الحياة العملية ،والعدالة التنظيميةد مع األداا الفردل الذل يتم قياساااه كسااالوك المواطنة
التنظيمية (اويثار ،والكياسة ،والروح الرياضية ،وااللتزام العام (وعي الضميرد وسلوكيات العمل المتنافسة( .العكسيةد
وهدفت أي ضا  ،نلى معرفة دور الو ساطة لعنا صر العدالة التنظيمية في العالقات بين األداا والمكافأة .واعتمدت الدرا سة
على المنهج الوصاافي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسااة نطاق صااناعات ال،دمات في الباكسااتان .وتكونت عينة الدراسااة
من (152د موظفا من أصاال (250د موظفا يعملون في الصااناعات ال،دمية في الباكسااتان  .وأشااارت النتائج نلى وجود
عالقة نيجابية ات داللة نحصاااااااائية بين العائد الداخلي والمكافأة ال،ارجية و OCBوعالقة نيجابية كبيرة بين المكافآت
و CWBوبين  ،OCBن وجد أن الموظفين الذين أظهروا مساااااااتويات أعلى من المكافآت يسااااااااهمون في منظماتهم ات
المسااتويات األعلى من  OCBالفردية ومسااتويات أقل من  .CWBوأوصاات الدراسااة بضاارورة نجراا مزيد من األبحاث
لفهم العالقات بين هذين السااااالوكين اوضاااااافيين OCB،و CWBسااااالوك المواطنة التنظيمية ،وسااااالوك العمل العكساااااي،
وننّالمكافآت الجوهرية والعدالة التنظيمية هي الموقل اويجابي الذل يحمله الموظل تجاه المنظمة وقيمها،وننّ ممارسات
المكافآت بين الموظفين يمكنها تحسين  OCBفي المنظمات.
Mehmood,Awais,Afzal, hahzadi, Khalidstudy (2017), The Impact of Human Resource
Management Practices on Organizational Performance’.
هدفت الدراسة نلى معرفة مدأ تأثير ممارسات ندارة الموارد البلرية (التدريب ،وتقييم األداا ،وملاركة الموظفين،
وتعريل الوظائل ،والتعويضااااااتدعلى األداا التنظيمي .فاعتمدت الدراساااااة المنهج الوصااااافي التحليلي ،تم جمع البيانات من
مجتمع الدراساااااااة جامعات قطاع جوجرانواال بما في لك ( PUGCالحرم الجامعي بجامعة البنجاب (Gujranwala) UCP
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(جامعة وساااط البنجابد  ،وجامعة الهدايا ،وتكونت عينة الدراساااة من (90د موظفا من األكاديميين وموظفي الدعم في جميع
الكليات والمكاتب اودارية في هذه الجامعات .وأظهرت نتائج الدراسة نلى أن ممارسات ندارة الموارد البلرية لها تأثير كبير
على األداا التنظيمي ،وقد وجد أن األداا الجامعي يمكن أن يعزأ نلى ممارسات ندارة الموارد البلرية بما في لك التدريب،
وتقييم األداا والملااااااركة للموظل ،وتعريل المهمة ،والتعويض،وقدرة اودارة على زيادة مساااااتوأ االلتزام في المنظمة من
خالل تحسين الرضا بالتعويضات والسياسات وظرو العمل .وأوصت هذه الدراسة بأنه يجب تنفيذ نهج الملاركة في مكان
العمل .يجب نجراا مقابالت مع الموظفين لتحديد تصاااااوراتهم لقدرة اودارة على معالجة قضاااااايا مكان العمل ،وبالتالي يجب
على اودارة والملاارفين السااماح للموظفين بالملاااركة في صاانع القرار بلااأن القضااايا التي تؤثر على الموظفين ،ويجب على
الجامعات العامة بناا مؤشرات األداا الرئيسة لتحسين الملاركة.
منهجية الدراسة:
قام الباحثان في هذه الدراسااة باساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي من أجل الحصااول على البيانات الالزمة لذلك
لغرض تحليل البيانات وت صنيفها لو صل عينة الدرا سة ،وعر ضها ب لكل جداول وأ شكال ،لقد تم تطوير ا ستبانة ،لجمع
البيانات ،التي تم تحليلها باساات،دام برنامج (SPSSد ،ومن ثم عرض نتائج الدراسااة وتوصااياتها ،وتم اساات،دام االسااتبانة
أداة لجمع البيانات المتعلقة في متغيرات الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من شانلي الوظائل اوشرافية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة والبالغ عددهم
 232فردا.
وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة و لك على النحو اآلتي:
صدق األداة:
تم تحكيم االسااااتبانة من خالل عرضااااها على مجموعة من المحكمين من أساااااتذة الجامعات األردنية وكذلك من
ول ال،برة واالختصاص ،وقد أخذ بآرائهم في صيانة النس،ة النهائية لالستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساااااق الداخلي لألداة بحساااااب معامل كرونباخ ألفا (Cronbhach’s Alphaد الذل كان أعلى
من (%70د ويعد مقبوال في مثل هذه الدراسات.
جدول رقم ( :)2نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
المحور
ممارسات ندارة الموارد البلرية

سلوك المواطنة التنظيمي

المجال
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييم األداا
اويثار
الكياسة
الروح الرياضية
وعي الضمير

معامل ثبات االتساق الداخلي
.907
.859
.845
.819
.768
.841
.902
.899

األساليب اإلحصائية:
باالعتماد على الحزمة اوحصااائية للعلوم االجتماعية (SPSSد قام الباحثانباساات،دام التكرارات ،والنسااب المدوية
لوصاال ال،صااائص اللاا،صااية والوظيفية لوحدة المعاينة .واساات،دام المتوسااط الحسااابي؛ للتعر نلى مدأ موافقة أفراد
العينة على فقرات االستبانة .
اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسة:
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α= 0.05د لممارسات ندارة الموارد البلرية بأبعادها التالية
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق ساالوك المواطنة التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسااة ،والروح
الرياضية ،ووعي الضميرد في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار ممارسااات ندارة
الموارد البلااااارية مجتمعة على سااااالوك المواطنة التنظيمية و لك عند مساااااتوأ داللة (α = 0.05د ،والنتيجة على النحو
اآلتي:
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الجدول ( :)3جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير التابع ككل )Model Summary(b
النموذج
1

R square
.899

R
.948a

Std. Error of the Estimate
.19485

Adjusted R Square
.897

يبين الجدول (3د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المساااااااتقل (ممارساااااااات ندارة الموارد البلاااااااريةد ،والمتغير
(سااااااالوكالمواطنةالتنظيميةد بلغت ( 0.948د ويبين عالقة قوية جدا .وبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.899د ،أل أن
النمو ج فسر  %89.9من التباين الكلي.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (4د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)4تحليل التباين  ANOVAخاص بالمتغير التابع ككل
النموذج
1

مصدر البيانات
 Regressionاونحدار
 Residualال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
75.542
8.467
84.008

درجة الحرية
4
223
227

F
497.422

متوسط المربعات
18.885
.038

Sig
.000b

يوضااا الجدول (4د أن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ( (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضااية الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللةنحصااائيةعندمسااتوأداللة (α= 0.05د لممارسااات
ندارة الموارد البلااااااارية بأبعادها التالية (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق سااااااالوك المواطنة
التنظيمية بأبعاده (اويثار ،والكياسة ،والروح الرياضية ،ووعي الضميرد في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.

أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (:)5
يلير الجدول (5د نلى قيم معامالت االنحدار:

a

الجدول ( :)5جدول المعامالت خاص بالمتغير التابع ككل ()Coefficient
العنصر
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييم األداا

المعامل B
.588
.156
.042
.144

الخطأ المعياري
.038
.044
.039
.034

Beta
.725
.172
.031
.122

T
15.288
3.541
1.067
4.188

Sig.
.000
.000
.287
.000

يتضااا من الجدول (5د أن العناصاار (التوظيل ،والتدريب ،وتقييم األدااد لهم أثر دال نحصااائيا بمسااتوأ داللة
(0.00د وهو أقل من (0.05د على سلوكالمواطنةالتنظيمية بجميع أبعادها .أما التحفيز فليس له أثر نحصائي معنول.
الفرضية الفرعية األولى:
ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α= 0.05د لممارساااات ندارة الموارد البلااارية بأبعادها (التوظيل،
والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق اويثار في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار ممارسااات ندارة الموارد
البلرية مجتمعة على اويثار و لك عند مستوأ داللة (α = 0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)6جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (اإليثار) )Model Summary(b
النموذج
1

R
.637a

R square
.406

Std. Error of the Estimate
.38610

Adjusted R Square
.395

يبين الجدول (6د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااااتقل (ممارسااااات ندارة الموارد البلااااريةد ،والبعد (اويثارد بلغت
قيمته (0.637د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.406د ،أل أن النمو ج فسااااار  %40.6من التباين الكلي ،أما الباقي فيفسااااار
بعوامل أخرأ .وهذا يدل على ارتباث متوسط.

اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (7د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)7تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (اإليثار)
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
22.721
33.242
55.963

درجة الحرية
4
223
227
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متوسط المربعات
5.680
.149

F
38.104

Sig
.000b

يوضااا الجدول (7د أن مسااتوأ الداللة اوحصااائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصااغر من (0.05د وبذلك تم رفض الفرضااية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللةنحصائيةعندمستوأداللة (α=0.05د لممارسات ندارة الموارد البلرية
بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق اويثار في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.

أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضها في الجدول (8د :يلير الجدول (8د نلى قيم معامالت االنحدار:
الجدول ( :)8جدول المعامالت خاص بالبعد (اإليثار))Coefficient(a

العنصر
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييم األداا

المعامل B
.082
-.003
.203
.428

الخطأ المعياري
.076
.087
.078
.068

Beta
.124
-.004
.184
.445

Sig.
.282
.974
.010
.000

T
1.079
-.032
2.611
6.286

يوضاااا الجدول (8د أن العنصااارين (التحفيز ،وتقييم األدااد قد بلغ مساااتوأ الداللة لهما أثر دال نحصاااائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على اويثار ،أما باقي العناصر فليس لهم أثر دال نحصائيا على مستوأ (0.05د.
الفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α= 0.05د لممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية بأبعادها
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الكياسة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار ممارسااات ندارة
الموارد البلريةمجتمعة على الكياسة و لك عند مستوأ داللة(α = 0.05د والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)9جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (الكياسة) )Model Summary(b
النموذج
1

R
.885a

R square
.784

Std. Error of the Estimate
.30972

Adjusted R Square
.780

يبين الجدول (9د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المستقل (ممارسات ندارة الموارد البلريةد ،والبعد (الكياسةد
بلغت قيمته (0.885د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.784د ،أل أن النمو ج فساار  %78.4من التباين الكلي ،أما
الباقي فيفسر بعوامل أخرأ .وهذا يدل على ارتباث عال.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (10د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)10تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (الكياسة)
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

مجموع المربعات
77.600
21.392
98.992

درجة الحرية
4
223
227

متوسط المربعات
19.400
.096

F
202.23

Sig
.000b

يوضا الجدول (10د أن مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضااية الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللةنحصااائيةعندمسااتوأداللة (α=0.05د لممارسااات
ندارة الموارد البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الكياسة في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضاااااااها في الجدول (11د :يلاااااااير الجدول (11د نلى قيم معامالت
االنحدار:
الجدول ( :)11جدول المعامالت خاص بالبعد (الكياسة))Coefficient(a

العنصر
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييماألداا

المعامل B
.628
.122
.052
.136

الخطأ المعياري
.061
.070
.062
.055

Beta
.713
.123
.035
.160

T
10.266
1.738
.834
2.488

Sig.
.000
.084
.405
.014

يوضا الجدول (11د أن العنصرين (التوظيل ،وتقييم األدااد قد بلغ مستوأ الداللة لهما أثر دال نحصائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على الكياسة ،أما باقي العناصر فليس لهم أثر دال نحصائيا على مستوأ (0.05د.
الفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α= 0.05د لممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية بأبعادها
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الروح الرياضية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
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ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار ممارسااات ندارة
الموارد البلريةمجتمعة على الروح الرياضية و لك عند مستوأ داللة (α = 0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)12جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (الروح الرياضية) )Model Summary(b
النموذج
1

R square
.915

R
.956a

Std. Error of the Estimate
.23255

Adjusted R Square
.913

يبين الجدول (12د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المستقل (ممارسات ندارة الموارد البلريةد ،والبعد (الروح
الرياضيةد بلغت قيمته (0.956د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.915د ،أل أن النمو ج فسر  %91.5من التباين
الكلي أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ .وهذا يدل على ارتباث عال جدا.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (13د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)13تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (الروحالرياضية)
مصدر البيانات
Regression
Residual
المجموع

النموذج
1

مجموع المربعات
129.185
12.059
141.244

متوسط المربعات
32.296
.054

درجة الحرية
4
223
227

F
597.20

Sig
.000b

يوضا الجدول (13د ان مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات
ندارة الموارد البلاااارية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الروح الرياضااااية في ساااالطة
منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضاااااااها في الجدول (14د :يلاااااااير الجدول (14د نلى قيم معامالت
االنحدار:
الجدول ( :)14جدول المعامالت خاص بالبعد (الروحالرياضية))Coefficient(a

العنصر
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييماألداا

المعامل B
.778
.291
-.030
-.019

الخطأ المعياري
.046
.053
.047
.041

Beta
.740
.247
-.017
-.012

Sig.
.000
.000
.524
.647

T
16.935
5.539
-.638
-.459

يوضاااا الجدول (14د أن العنصااارين (التوظيل ،والتدريبد قد بلغ مساااتوأ الداللة لهم أثر دال نحصاااائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على الروح الرياضية .أما باقي األبعاد فليس لهم أثر معنول.
الفرضية الفرعية الرابعة:
ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α= 0.05د لممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية بأبعادها
(التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
ولفحص هذه الفرضااية أجرأ الباحثان تحليل االنحدار المتعدد و لك من أجل بيان أثر عناصاار ممارسااات ندارة
الموارد البلرية مجتمعة على وعي الضمير و لك عند مستوأ داللة (α = 0.05د ،والنتيجة على النحو اآلتي:
الجدول ( :)15جدول ملخص النموذج خاص بالبعد (وعي الضمير))Model Summary(b
النموذج
1

R
.980a

R square
.960

Adjusted R Square
.959

Std. Error of the Estimate
.16073

يبين الجدول (16د أن قيمة معامل االرتباث للمتغير المسااتقل (ممارسااات ندارة الموارد البلااريةد ،والبعد (وعي
الضاااميرد بلغت قيمته (0.98د .فبلغت قيمة معامل التحديد (R2د (0.96د ،أل أن النمو ج فسااار  %96من التباين الكلي
أما الباقي فيفسر بعوامل أخرأ .وهذا يدل على ارتباث عال جدا.
اختبار االنحدار المتعدد:
يوضا الجدول (16د تحليل التباين  ANOVAو لك على النحو اآلتي:
الجدول ( :)16تحليل التباين  ANOVAخاص بالبعد (وعي الضمير)
النموذج
1

مصدر البيانات
Regression

مجموع المربعات
137.320

درجة الحرية
4
357

متوسط المربعات
34.330

F
1328.9

Sig
.000b

Residual
المجموع

5.761
143.080

223
227

.026

يوضا الجدول (16د أن مستوأ الداللة اوحصائية قد بلغ ) (0.00أل أنه أصغر من (0.05د وبذلك تم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات
ندارة الموارد البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة
العقبة االقتصادية ال،اصة.
أما معامالت االنحدار المتعدد فقد تم عرضاااااااها في الجدول (17د :يلاااااااير الجدول (17د نلى قيم معامالت
االنحدار:
الجدول ( :)17جدول المعامالت خاص بالبعد (وعي الضمير) )Coefficient(a

العنصر
التوظيل
التدريب
التحفيز
تقييم األداا

المعامل B
.865
.214
-.058
.031

الخطأ المعياري
.032
.036
.032
.028

Beta
.818
.181
-.033
.020

T
27.261
5.887
-1.782
1.078

Sig.
.000
.000
.076
.282

يوضاااا الجدول (17د أن العنصااارين (التوظيل ،والتدريبد قد بلغ مساااتوأ الداللة لهم أثر دال نحصاااائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على وعي الضمير .أما باقي األبعاد فليس لهم أثر معنول.
مناقشة النتائج
 .1أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α= 0.05د لممارسات ندارة الموارد
البلرية بأبعادها التالية (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق سلوك المواطنة التنظيمية
بأبعاده (اويثار ،والكياسة ،والروح الرياضية ،ووعي الضميرد في سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة.
وكان أعلى الممارسااااات تأثيرا على ساااالوك المواطنة التنظيمية بأبعادها مجتمعة هو البُعد (التوظيلد و لك من
خالل بيتا التي بلغت (0.725د وتاله البعد (التدريبد فبلغت بيتا له (0.172د ،وجاا البعد (تقييم األدااد ورااه فبلغت
قيمة بيتا له (0.122د ،وأخيرا جاا البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (0.031د .أما البعد الذل ليس له تأثير نحصاااائي فكان
البعد (التحفيزد.
اختلفت هذه النتيجة ضااااامنيا مع دراساااااة المصااااااروه (2017د ن أظهرت وجود أثر ودارة التنوع في الموارد
البلاااااارية بأبعادها مجتمعة على ساااااالوك المواطنة التنظيمية بأبعادها مجتمعة في المناطق الصااااااناعية المؤهلة في مدينة
سحاب الصناعية األردنية ،ووجود أثر ل داللة نحصائية ودارة التنوع في الموارد البلرية بداللة أبعادها مجتمعة على
التمكين اودارل بداللة أبعاده مجتمعة في المناطق الصاااااناعية المؤهلة في مدينة ساااااحاب الصاااااناعية األردنية .واختلفت
ضاامنيا أيضااا مع دراسااة الم،امرة (2018د فأظهرت وجود أثر ل داللة نحصااائية للقيادة الحكيمة بأبعادها مجتمعة في
سلوك المواطنة التنظيمية في فنادق فدة ال،مس نجوم في األردن.
 .2أظهرت نتائج الدراسة أن العناصر (التوظيل ،والتدريب ،وتقييم األدااد لهم أثر دال نحصائيا بمستوأ داللة
(0.00د وهو أقل من (0.05د على سلوك المواطنة التنظيمية بجميع أبعادها .أما التحفيز فليس له أثر نحصائي.
 .3أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات ندارة الموارد
البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق اويثار في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
وكان أعلى الممارسااااااااات تأثيرا على اويثار هو البُعد (تقييم األدااد و لك من خالل بيتا التي بلغت (0.445د
وتاله البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (0.184د ،وجاا البعد (التوظيلد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.124د ،وأخيرا جاا
البعد (التدريبد فبلغت بيتا له (0.032-د .أما البعدان الذل ليس لهما تأثير نحصائي فكانت (التوظيل ،والتدريبد.
 .4أظهرت نتائج الدراسة أن العنصرين (التحفيز ،وتقييم األدااد قد بلغ مستوأ الداللة لهما أثر دال نحصائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على اويثار ،أما باقي العناصر فليس لهم أثر دال نحصائيا على مستوأ (0.05د.
 .5أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا ا داللةنحصائيةعند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات ندارة الموارد
البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الكياسة في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
وكان أعلى الممارسات تأثيرا على الكياسة هو البُعد (التوظيلد و لك من خالل بيتا التي بلغت (0.713د وتاله
البعد (تقييم األدااد فبلغت بيتا له ( 0.160د ،وجاا البعد (التدريبد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.123د ،وأخيرا جاا
البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (0.035د .أما البعدان الذل ليس لهما تأثير نحصائي فكانت (التدريب ،والتحفيزد.
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 .6أظهرت نتائج الدراسة أن العنصرين (التوظيل ،وتقييم األدااد قد بلغ مستوأ الداللة لهما أثر دال نحصائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على الكياسة ،أما باقي العناصر فليس لهم أثر دال نحصائيا على مستوأ (0.05د.
 .7أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات ندارة الموارد
البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق الروح الرياضية في سلطة منطقة
العقبة االقتصادية ال،اصة.
وكان أعلى الممارسااااااااات تأثيرا على الروح الرياضاااااااية هو البُعد (التوظيلد و لك من خالل بيتا التي بلغت
(0.740د وتاله البعد (التدريبد فبلغت بيتا له (0.247د ،وجاا البعد (تقييم األدااد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.012د،
وأخيرا جاا البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (-0.017د .أما البعدان الذل ليس لهما تأثير نحصاااائي فكانت (التحفيز ،وتقييم
األدااد.
 .8أظهرت نتائج الدراسة أن العنصرين (التوظيل ،والتدريبد قد بلغ مستوأ الداللة لهم أثر دال نحصائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على الروح الرياضية .أما باقي األبعاد فليس لهم أثر.
 .9أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا ا داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α=0.05د لممارسات ندارة الموارد
البلرية بأبعادها (التوظيل ،والتدريب ،والتحفيز ،وتقييم األدااد في تحقيق وعي الضمير في سلطة منطقة العقبة
االقتصادية ال،اصة.
و كان أعلى الم مارسااااااااات تأثيرا على وعي الضااااااامير هو ال ُب عد (التوظيلد و لك من خالل بي تا التي بل غت
(0.818د وتاله البعد (التدريبد فبلغت بيتا له (0.181د ،وجاا البعد (تقييم األدااد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.020د،
وأخيرا جاا البعد (التحفيزد فبلغت بيتا له (-0.033د .أما البعدان الذل ليس لهما تأثير نحصاااائي فكانت (التحفيز ،وتقييم
األدااد.
 .10أظهرت نتائج الدراسة أن العنصرين (التوظيل ،والتدريبد قد بلغ مستوأ الداللة لهم أثر دال نحصائيا عند
مستوأ الداللة (0.05د على وعيالضمير .أما باقي األبعاد فليس لهم أثر.
اتفقت هذه النتائج مع دراساااااااة ) Gouda,Ahmad, Dahleezstudy (2016فأظهرت أن ممارساااااااات ندارة
الموارد البلااااارية (التوظيل واالختيار والتدريبوالتطوير والتعويض والحوافز وتقييم األدااد ترتبط بلاااااكل نيجابي بأداا
الموظل ،واتفقت أيضااااااا مع دراسااااااة ) Mehmood,Awais,Afzal, hahzadi, Khalidstudy (2017فأظهرت أن
ممارسااااات ندارة الموارد البلاااارية لها تأثير كبير على األداا التنظيمي ،وقد وجد أن األداا الجامعي يمكن أن يعزأ نلى
ممار سات ندارة الموارد الب لرية بما في لك التدريب ،وتقييم األداا والم لاركة للموظل ،وتعريل المهمة ،والتعويض،
وقدرة اودارة على زيادة مستوأ االلتزام في المنظمة من خالل تحسين الرضا بالتعويضات والسياسات وظرو العمل
التوصيات
 .1توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة بزيادةاستمرار تبني أحدث التطبيقات للمحافظة على
المستوأ المتقدم مستوأ اهتمام اودارة بممارسات ندارة الموارد البلرية ،ن يعد مورد رئيسي ونستراتيجي من
بين الموارد التي تمتلكها السلطة ،من خالل الحفاظ على توظيل األفراد ول الكفااة وال،برات المكتسبة
والمتراكمة عبر سنوات طويلة ،والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية باللكل الذل يحقق
تعزيز قدرتها وأدائها ،ألنه العنصر الفعال في نجاحها خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذل تعرفه بيدة
األعمال.
 .2توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة القيام بالت،طيط لإلبداع من خالل توفير حوافز من اجل
اوبداع وتأسيس ممارسات نبداعية ومن ثم التمييز في عملية ندارة األفكار .ن تبين عدم وجود أثر للتحفيز على
سلوك المواطنة التنظيمية.
 .3توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة بتطوير مهارات العاملين باستمرار ،وتحديد البرامج
التدريبية الالزمة لتدريب العاملين على ضوا م،رجات تقارير األداا.
 .4توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة بضرورة الحفاظ على المستوأ الحالي من سلوك
المواطنة التنظيمي عبر مواصلة تقديم المساندة والتدريب الوظيفي والعمل على تحسينه كلما أمكن لك مع أهمية
البحث عن عمليات أكثر تميزا في تقديم تدريب أفضل بهد تحقيق مستوأ أعلى من رضا الموظفين ووالئهم
وتحسين األداا العام.
 .5توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة بضرورة تطوير سلوك المواطنة التنظيمي حيث انه
سلوك اختيارأ يلير نلى مسؤولية الفرد عن الملاركة أو المساهمة فى تطوير السلطة ،مثل :حضور االجتماعات
والندوات وأداا وظائل نير مطلوبة منه  ،ولكنها تساعد السلطة على أداا أنلطتها والمبادرة بتقديم النصيحة
لآلخرين لتحسين اوجرااات والعمليات اليومية.
359

 .6توصي الدراسة سلطة منطقة العقبة االقتصادية ال،اصة باالحتفاظ بمستويات مرتفعة من سلوكيات المواطنة
التنظيمية لدأ العاملين تقترن بتمكينهم من تأدية المهمات الموكلة لهم عبر منحهم مزيد من االستقاللية ،وملاركتهم
بالمعلومات؛ مما ينعكس بصورة نيجابية على تحسين مستويات أدائهم.
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أثر البراعة التنظيمية على األداء اإلستراتيجي في شركة زين العراق لالتصاالت
د .خلدون الخوالدة
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2020/2/24 :

فاروق محمد مرضي البغيلي
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/12/28 :
الملخص

تهد الدراسة الحالية نلى قياد أثر البراعة التنظيمية (براعة االستكلا  ،وبراعة االستغالل ،وهيكل تنظيمي
مرند في األداا اوسااتراتيجي (المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم واوبداعد،
ن اعتمد الباحث على المسا الميداني في جمع البيانات وتبويبها وتحليل وحدة المعاينة من جميع العاملين في شركة زين
العراق لالتصاااااالت محل الدراسااااة البالغ عددهم (180د موظل ،وتم اسااااتهدافهم جميعا بأساااالوب المسااااا اللااااامل ،وتم
استرداد (172د وقد بلغ عدد االستبانات نير الصالحة للتحليل (8د ،وعليه فإن البيانات الصالحة للتحليل قدرها (166د
أل أن نسبة االستجابة بلغت (%92.2د .وحددت الدراسة نلى العديد من النتائج ،لعل أهمها وجود أثر ل داللة احصائية
عند مساااتوأ (a≤0.05د للبراعة التنظيمية (براعة االساااتكلاااا  ،وبراعة االساااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند في األداا
اوستراتيجي (المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم واوبداع .وأوصى الباحثان
بضاااارورة أن تحرص شااااركة زين لالتصاااااالت بتحسااااين التكنولوجيا المساااات،دمة بلااااكل دورل من أجل توفير خدمات
متطورة واستثمارها بلكل أمثل ،األمر الذل يؤدل نلى توسع اللركة ،وزيادة عدد الزبائن ،نضافة نلى الزبائن الحاليين.
الكلمات المفتاحية -:البراعة التنظيمية ،وبراعة االساااااااتكلاااااااا  ،وبراعة االساااااااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرن و األداا
اوستراتيجي ،و المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم واوبداع.
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The Impact of Organizational Ambidexterity on Strategic Performance of Zain
Mobile Iraq Telecom company
Farooq Momammed AL-Bughaili
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Abstract
The present study aims to measure the effect of organizational Ambidexterity
(exploration Ambidexterity, exploitation Ambidexterity, and flexible organizational
structure) on the strategic performance (financial perspective, customer perspective,
internal operations perspective, learning and creativity perspective). As the researcher
relied on the field survey in collecting and tabulating data and analyzing the inspection unit
from all employees of Zain Iraq Telecommunications Company under study, whose number
is (180) employees, All of them were targeted by the comprehensive survey method, as was
retrieved (172) has reached the number of questionnaires not valid for analysis (8), and
therefore Data valid for analysis of (166) that is the ratio of a response rate (92.2%). The
study concludes with many results, the most important of which is the presence of a
statistically significant effect at (a ≤ 0.05) level of organizational Ambidexterity (exploration
ambidexterity, exploitation ambidexterity, and flexible organizational structure) in strategic
performance (financial perspective, customer perspective, internal operations perspective,
perspective). The researcher also recommended that Zain Telecom should be keen to
improve the technology used periodically in order to provide advanced services and
optimize their investment, which leads to the expansion of the company and increase the
number of customers in addition to existing customers.
Key works:- Organizational Ambidexterity , exploration Ambidexterity , exploiting
Ambidexterity , a flexible organizational structure and strategic performance, financial
perspective, customer perspective, internal operations perspective, learning and creativity
perspective..
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المقدمة
تواجه العديد من المنظمات تحديات تنافسية التي تحتم عليها البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق النجاح واالستمرار
في عملها ،ن تلااير براعة المنظمات على اسااتكلااا واسااتغالل كل من المنافسااة في التقنيات واألسااواق الناضااجة ،فيتم
منا الكفااة والتحكم والتحسااين المتزايد والمنافسااة أيض اا في التقنيات واألسااواق الجديدة التي تتطلب المرونة واالسااتقالل
والتجريب ،ويمثل اوبداع المستمر التحدل الرئيسي الذل تواجهه جميع المؤسسات الذل يجعلها قادرة على المنافسة على
المدأ البعيد ،نضافة نلى لك ،تتضا البراعة التنظيمية في العديد من الصفات المقدمة لتحسين األداا التنظيمي والتكيل
والبقاا على قيد الحياة.
وتعد البراعة التنظيمية من أهم ال،يارات التي تلجأ ناليها منظمات األعمال المعاصااااااارة لمواجهة التحديات
والمسااااتجدات الجديدة ،وتعبر البراعة عن قدرة اللااااركات على التعامل مع معطيات البيدة بذكاا ،و لك من خالل قيامها
باالسااااتغالل األمثل للموارد البيدية الداخلية وال،ارجية ،مما يمكن المنظمة من االسااااتعداد لمواجهة التطورات والتغيرات
والظرو التي تحيط بها ،ومن هنا فإنه ال بد من العمل بلاااااااكل جدل تجاه تلبية االحتياجات التي ترافق هذه المتغيرات
ووضاااااعها نلى حيز التنفيذ من خالل ما تتبناه هذه المنظمات من رؤية ورساااااالة بحيث تعكس طموحاتها وأهدافها القائمة
من أجل ها (حسين والعاني2018 ،د.
نن التعر نلى األداا اوساااتراتيجي يسااااعد اللاااركة في الكلااال عدة نواح ،منها :تحديد المدأ الذل تساااتطيع
اللااااركة من خالله التكيل واالسااااتجابة نلى المحددات البيدية من خالل وضااااع األهدا وبناا اوسااااتراتيجيات وتوظيل
الموارد لتحقيق تلك األهدا  ،ويساااعد على تحديد مسااتوأ التنساايق بين مكونات اللااركة وتصااميمها التنظيمي في تنفيذ
األهدا  ،فأهمية األداا اوستراتيجي تأتي من كونه يمثل قدرة اللركة للوصول نلى النتائج المحددة ،لذا تسعى اللركات
نلى استثمار الفرص من أجل المنافسة والبقاا لتحقيق األداا اوستراتيجي الذل يساهم في زيادة قدرة اللركات في تعزيز
موقفها التنافسي في األسواق حاليا وفي المستقبل.
لهذا فقد تم اختيار شاااركة زين العراق لالتصااااالت مجتمعا" لهذه الدراساااة ألنها تعد االكثر رواجا" ولها فرص
تنافساااية واساااعة ،ويتطلب امتالك شاااركة زين للبراعة التنظيمية التي تعد عامال" مهما" للتنافس بين اللاااركات ،وتحقيق
رضا الزبون وجذبه واالحتفاظ به.
تواجه المنظمات باسااتمرار الحاجة نلى تنفيذ تغييرات في اوسااتراتيجية والهيكل والعملية والثقافة بساابب التغير
في البي دات على نحو متزايد .وتساااااااهم عوامل كثيرة في ف عالية تنف يذ هذه التغييرات التنظيمية ،فيتم نعادة ال تأهب في
اعتقادات األعضاا التنظيمية ،والمواقل ،والنوايا فيما يتعلق بمدأ الحاجة نلى التغييرات وقدرة المنظمة على نجراا تلك
التغييرات بنجاح.
مشكلة الدراسة
أصبا قطاع االتصاالت يلكل محورا" أساسيا" في عملية التحول االقتصادل القائم على المنافسة ،ولعل التماثل
الكبير في ال،دمات التي تقدمها اللركات قد وضع تلك اللركات أمام تحديات ومنافسة كبيرة ،وبسبب االضطراب البيدي
وعدم الموثوقية أكدت المنظمات على أهمية التكييل ،والقدرة على التحرك بسااااااارعة تجاه الفرص الجديدة لغرض البقاا
في األسواق المتقلبة و لك بسبب عدم التكييل مع البيدة المحيطة بها.
ونتيجة لالضاااااااطرابات البيدية وجب على المنظمات نجراا تحوالت في أداا أعمالها اعتمادا على العناصااااااار
والموارد األكثر أهمية التي تحقق لها النجاح في المساااااااتقبل ،وكان من بين تلك الموارد هو امتالكها قيادات قادرة على
مواجهة التحديات ،قيادات تتميز ببراعة تنظيمية ،و لك بإيجاد طرق جديدة للتعامل مع التقنيات المتجددة لتلك األسواق.
ولقد تعر الباحثان على ملكلة الدراسة من خالل توصيات العديد من الدراسات السابقة التي أوصت بدراسة
أثر البراعة التنظيمية على األداا اوسااااااتراتيجي ،منها :دراسااااااة جالب2017( ،د ،ودراسااااااة علي ،وآخرين (2019د،
ودراساااة ،ودراساااة  .Hieu & Nwachukwu, (2019 ،وعليه فإن الغرض من الدراساااة هو التعر نلى أثر البراعة
التنظيمية على األداا اوستراتيجي في شركة زين العراق لالتصاالت.
اسئلة الدراسة
ويمكن تحقيق الغرض من هذه الدراساااااة من خالل اوجابة عن التسااااااؤل اآلتي ،ما أثر البراعة التنظيمية بأبعاد
ها( براعة االساااتكلاااا  ،وبراعة االساااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند على األداا اوساااتراتيجي بأبعاده (المنظور المالي،
ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية  ،ومنظور التعلم واوبداعد في شركة زين العراق لالتصاالت ؟
أهمية الدراسة
قام الباحثان بتقسيم أهمية الدراسة نلى ما يلي:
األهمية النظرية :تتجلى من خالل ما يتم تقديمة من نطار نظرل سااايتناول متغيرات الدراساااة ،المتغير المساااتقل البراعة
التنظيميااة بااأبعاااد هااا (براعااة االساااااااتكلاااااااااا  ،وبراعااة االساااااااتغالل ،وهيكاال تنظيمي مرند ،والمتغير التااابع األداا
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اوسااااتراتيجي(المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية  ،ومنظور التعلم واوبداعد في شااااركة زين
العراق لالتصاالت.
األهمية التطبيقية :من المؤمل أن ت ساعد هذه الدراسة المديرين ورؤساا األقسام في شركة زين العراق لالت صاالت في
اساات،دام نتائج الدراسااة عن أثر البراعة التنظيمية على األداا اوسااتراتيجي ،و لك بالتعر نلى مواطن القوة والضااعل
فيما ي،ص نمو اللركة المست،دمة حاليا واستغالل دورها في تحقيق الميزة التنافسية ،وبالتالي تحقيق األهدا المنلودة.
وأن تؤدل نتائجها وتوصياتها نلى نقطة انطالق لدراسات مستقبلية جديدة في هذا المجال.
فرضيات الدراسة
استنادا نلى ملكلة الدراسة وأسدلتها تمت صيانة الفرضية التالية ،ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ
داللة معنوية (0.05 ≤ αد للبراعة التنظيمية بأبعاد ها( براعة االسااتكلااا  ،وبراعة االسااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند
على األداا اوساااااااتراتيجي بااأبعاااد ه (المنظور المااالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليااات الااداخليااة  ،ومنظور التعلم
واوبداعد في شركة زين العراق لالتصاالت.
أنموذج الدراسة
لتحقيق الغرض من هذه الدراساااااة والوصاااااول نلأأهدافها المحددة في تحديد أثر المتغير المساااااتقل على المتغير
التابع ،فقد قام الباحث بتطوير نمو ج خاص بالدراسة.

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة من إعداد الباحثين وذلك استناداً إلى المراجع والدراسات
المذكورة في الجدول ()1
الجدول (: )1المراجع والدراسات المساندة ألنموذج الدراسة
المتغير
المتغير المستقل
البراعة التنظيمية
المتغير التابع
األداا اوستراتيجي

المراجع والدراسات التي تم األعتماد عليها
المحاسنة(2017د ،راضي ،وقاسم(2018د ،عبودل ،وخروفة (2018د ،علوان ،وآخرون
(2019د
Bodwell,(2010), O'Reilly, & Tushman (2013), Luu, (2016). , Yan, et.at.
(2016). Jurksiene, & Pundziene, (2016).
اللي،لي ،والجوفي (2016د ،جالب ،وجاسم (2017د ،علي ،وآخرون (2019د
Bäuml, (2015), Yadav & Sagar, (2015), Yousaf, & Majid, (2016), Akhtar,
(2018), Yuliansyah , & Fadhilah,(2019) , Hieu & Nwachukwu, (2019).

التعريفات اإلجرائية
ألنراض الدراسة فقد تم تبني التعريفات اوجرائية ،وهي:
البراعة التنظيمية :مجموعة ال،يارات او ستراتيجية التي تمكن شركة زين العراق لالت صاالت من التعامل مع التغيرات
من خالل تحقيق األفضااااااالية واوبداع ،والكفااة والتأثير ،والمواامة والتكيل ،لغرض تنفيذ اوبداعات الحالية من خالل
البراعة وتقييم نبداعات جديدة ،وتم قياد البراعة التنظيمية من خالل ( براعة االسااتكلااا  ،وبراعة االسااتغالل ،وهيكل
تنظيمي مرند:ـــ
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براعة االسؤؤؤتكشؤؤؤاف :سااالسااالة من ال،طوات الفنية التي تقوم بها شاااركة زين العراق لالتصااااالت بالبحث عن نمكانيات
وزبائن وفرص جديدة ،مما يؤدل نلى ابتكار خدمات جديدة ،لتلبية ونشاااباع حاجات الزبائن ورنباتهم والتكيل لمتطلبات
السواق ،وتم قياد براعة االستكلا من خالل الفقرات (7-1د.
براعة االستغالل :قدرة شركة زين العراق لالتصاالت باستغالل اومكانيات الحالية وتحسين خدماتها واأشطتها والسعي
لتوساايع المعرفة والمهارات ،وتنويع خدماتها وزيادة قنواتها التوزيعية ،ونشااباع حاجات الزبائن الحاليين واألسااواق ،وتم
قياد براعة االستغالل من خالل الفقرات (17-8د.
هيكل تنظيمي مرن :قدرة شاااااركة زين العراق لالتصااااااالت بتطوير اليات هيكلية لكي تواكب المتطلبات التنافساااااية التي
تواجهها اللركة الموائمة والقدرة على التكييل ،وتم قياد هيكل تنظيمي مرن من خالل الفقرات (27-18د.
األداء اإلسؤؤتراتيجي :انعكاد قدرة شااركة زين العراق لالتصاااالت وقابليتها على تحقيقأهدافها ،وانعكاد كيفية اساات،دام
الموارد المالية والبلرية والمادية واستغاللها بما هو يحقق تحقيق الغرض منها .وتم قياد األداا اوستراتيجي من خالل
(المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم واوبداعد:
المنظور المالي :أن المنظور المالي يمكن شااااركة زين العراق لالتصاااااالت من تعزيز قدراتها الداخلية واالسااااتثمار في
ندارة الموارد البلرية واوجرااات الالزمة لتحقيق األداا في المستقبل ،ويمكن شركة زين من برامج ل،لق القيمة لألداا
المالي ،وزيادة المنافسة بين المنظمات ،وتم قياد المنظور المالي من خالل الفقرات (32-28د.
منظور الزبون :األسااااليب والتقنيات التي تسااات،دمها شاااركة زين العراق لالتصااااالت للحصاااول على عدد من الزبائن،
وقاعدة الزبائن ،ورضااااهم ،وتوفير مزايا متميزة لهم ونساااتراتيجية خلق القيمة والتمايز لللاااركة من وجهة نظر الزبائن،
وتم قياد نظور الزبون من خالل الفقرات (38-33د.
منظور العمليات الداخلية :قدرة شااااااركة زين العراق لالتصاااااااالت الداخلية لتلبية توقعات الزبائن من خالل قياد درجة
النجاح لللركة والقدرة على تلبية توقعات العمالا ،وتم قياد منظور العمليات الداخلية من خالل الفقرات (43-39د.
منظور التعلم واإلبداع :قدرة شركة زين العراق لالتصاالت على كيفية ندارة الموارد ورأد المال البلرل بصورة جيدة
من أجل مستقبل اللركة من خالل نلاث البحث والتطوير واالحتفاظ بالعاملين الجيدين .وتم قياد منظور التعلم واوبداع
من خالل الفقرات (48-44د.
محددات الدراسة وحدودها
 .1الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على شركة زين العراق لالتصاالت في العراق.
 .2الحدود الزمانية :تم ننجاز هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي (2020-2019د.
 .3الحدود البلرية :اقتصرت الدراسة الحالية على جميع العاملين في شركة زين العراق لالتصاالت في محافظة
بغداد.
الجانب النظري
االول -:البراعة التنظيمية
 .1مفهوم البراعة التنظيمية
ظهر مفهوم البراعة (Ambidexterityد ألول مرة من قبل دنكان (Duncanد عام (1976د ،ن كان أول من
اساااات،دم مصااااطلا "البراعة التنظيمية" ،ثم جاا مارد عام  1991في مقالته التاري،ية التي تم االسااااتلااااهاد بها كمحفز
لالهتمام الحالي بالمفهوم (Raisch & Birkinshaw 2008د ،لإلشااارة نلى المفاهيم المزدوجة لالسااتكلااا واالسااتغالل
في األدب اودارل ،ن يلاااااااير نلى كلمااة التينيااة تعني ياادان يمينااان (;  Cao et al.2009الجبورل :2010،نقال عن
Tempelaar,2010د ،ن نالبا ما يتم تعريفها على أنها قدرة األفراد على است،دام كلتا أيديهم بمهارة متساوية ،فاألفراد
الذين ال يمثلون "اليد اليمنى" أو "اليد اليسااارأ" .وفقا لقامود أوكسااافورد اونكليزل فإن البراعة " " Ambidexterity
ل ها جذر (بمعنى كال اليديند ،وتعني "يمين" أو مواتية .وهكذا ،فإن "البراعة" هي حرفيا "حق من كال الجانبين" ،أو
القدرة على أن تكون على درجة متساااااااااوية من المهارة مع كل يد بدال من أن تكون "من ناحية اليمين" أو "من ناحية
اليساااار" .وقد تبنى منظرل المنظمة هذه الصااافة باعتبارها مرتكز أسااااد لوصااال المنظمات لالساااتكلاااا واالساااتغالل
(Bodwell&Chermack, 2010د ،ن يلير االستكلا واالستغالل نلى أنهما نلاطان م،تلفان بلكل أساسي ،ن يلير
االسااتغالل نلى "التنقيا والكفااة واالختيار والتنفيذ" ،بينما االسااتكلااا يلااير نلى "البحث والتباين والتجريب واالبتكار"
(Papachroni et al.2015د.
ويعزز (O'Reilly &Tushman,2013د أن البراعة التنظيمية تلاااااااير نلى قدرة المنظمة على اساااااااتكلاااااااا
واسااتغالل التقنيات واألسااواق الناضااجة في الظرو التنافسااية ،األمر الذل يؤدل نلى تحسااين الكفااة والرقابة والتحسااين
في قدرة المنظمة على المناف سة في ضوا التقنيات واأل سواق الجديدة التي تتطلب المرونة واال ستقالل والتجريب .ويرأ
(Jansen et al.2008د أن اللااااركات تواجه باسااااتمرار التحدل المتمثل في اسااااتغالل الكفااات الحالية واسااااتكلااااا
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اختصاااصااات جديدة ،ن تسااعى اللااركات للتكيل مع التغيرات البيدية ،وتسااتكلاال اللااركات أفكارا أو عمليات جديدة،
وتطور منتجات وخدمات جديدة لألساااواق الناشااادة ،فضاااال عن حاجة اللاااركات نلى االساااتقرار لالساااتفادة من الكفااات
الحالية ،واستغالل المنتجات وال،دمات الحالية.
مما تقدم أعاله يمكن القول إن البراعة التنظيمية تشير إلى:
أ .استغالل الفرص الحالية ،واستكلا فرص جديدة.
ب .تحسين قدرة المنظمة على نحداث التغيير.
ج .تحسين معرفة ومهارة وخبرات المنظمة بالبيدة ال،ارجية.
د .تحسين القدرة التنافسية للمنظمة من خالل تحسين معرفتها بمتطلبات الزبائن.
ه .تحقيق الموازنة والمواامة والتوافق بين مقتضيات البراعة االستغاللية واالستكلافية.
و .ت،صيص الموارد للملاريع االستكلافية.
ز .متابعة أكثر من نلاث في آن واحد من أنلطة المنظمة.
ح .ندارة معطيات البيدة بذهنية عالية المستوأ من خالل ندارة الوقت.
ث .تحقيق النجاح التنظيمي.
وعليه فإن البراعة التنظيمية تمثل توليفة من القدرات االسااتغاللية واالسااتكلااافية التي تعمل على تحقيق التوازن
من أجل اسااتغالل الفرص المتاحة ،واسااتكلااا فرص جديدة ،األمر الذل يؤدل نلى نحداث تغييرات جوهرية في معرفة
ومهارات وخبرات المنظمة التي تؤدل نلى تغيير هيكلها التنظيمية بلكل منظم ومنسق،
 .2أهمية البراعة التنظيمية
تكمن أهمية البراعة التنظيمية في النقاث التالية:
أ .تحقيق أفضل أداا مالية من خالل تحقيق التوافق والتزامن بين األنلطة االستكلافية واالستغاللية في آن واحد.
ب .التغلب على القصاور الذاتي للهياكل التنظيمية ،والمحافظة على الميزة التنافساية ،وزيادة نمو المنظمة ،وتحساين
ربحيتها ،وتطوير خبرات ومهارات وقدرات المنظمة في اكتساب المعرفة.
ج .اقتناص الفرص واساااتثمارها بلاااكل كفوا ،وتقليل التهديدات والتصااادل لها (صااابر والعامرل 2018،نقال عن
Raisch et al.2009 ; Tempelaar,2010 ; Tuan,2016 ; Taródy,2016د
د .تحقيق النجاح التنظيمي على األمد الطويل ،فضاااال عن تحقيق التوازن بين البراعة االساااتكلاااافية واالساااتغاللية
بلكل مزامن ،ن نالبا ما ترتبط البراعة التنظيمية بمؤشرات األداا.
ه .تحقيق نتائج مرنوب بها من خالل تطوير قدرة المنظمة على ندارة التناقضات السلبية.
و .تمكن المنظ مة تنويع م هارات ها ومعرفت ها من خالل تحقيق التوازن بين الفرص الم تا حة والرؤ ية المساااااااتقبل ية
للمنظمة.
ز .تُعد كوسيلة مهمة لتحقيق النجاح للم لاريع العامة وال،ا صة من خالل تقديم منتجات جديدة وفوائد تجارية عالية
المستوأ.
ح .تعكس قدرة المنظمة على وضع الل،ص المناسب في المكان المناسب ،فضال عن التعامل مع نلاطين م،تلفين
في آن واحد ،فضال عن تحديد األنلطة المتناقضة وندارتها في آن واحد.
ث .تمثل األنلطة االستكلافية التي تركز عليها المنظمة بمثابة الفرص الجديد في المستقبل.
ل .تمثل األنلااااطة االسااااتغاللية التي تركز عليها المنظمة بمثابة الموارد الحالية ودارة الوضااااع التنافسااااي (حسااااين
والعاني 2018،نقال عن عويس ; 2015،البغدادل والجبورل ;2015،علي وشرفان2017،د
ك .تسهيل نقل المعرفة بين الوحدات الم،تلفة .فضال عن تسهل االستكلا داخل الوحدات ،ن ننها تجعل المعرفة
المتبادلة ونقل الموارد عبر هذه الحدود أكثر صعوبة.
ل .تحقيق التكامل من خالل تحساااين عوامل اوبداع الم،تلفة ،فضاااال عن ربط الوحدات المتمايزة ونلااااا تماساااك
نستراتيجي.
م .ت،صيص الموارد وتحقيق نعادة دمج وحدات ريادة األعمال في التيار الرئيسي للمنظمة.
ن .تقلل اآلليات التكاملية من التعارض بين المصاااااااالا المتنافساااااااة للوحدات المتمايزة ( Burgers & Jansen,
2008د.
 .3أبعاد البراعة التنظيمية
هنالك ثالثة أبعاد رئيساااااااة تم اعتمادها من أجل قياد البراعة التنظيمية والتي تم اختبارها من قبل (صاااااااويص
وعابدين 2019،؛ محمد وآخرون2014،د ،وهذه األبعاد هي:
أ .براعة االستكشاف ()Exploration ambidexterity
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ويتمثل هذا البُعد بالبحث عن القابليات الفريدة والنادرة ،واساااااااتثمار الفرص الجديدة ،واكتسااااااااب زبائن جدد،
والدخول نلى أساااااااواق جديدة ،من أجل تطوير وتحساااااااين قدرات المنظمة وفي ندخال منتجات وخدمات وعمليات جديدة
(صااويص وعابدين2019،د .ويرأ (Judge&Blocker,2008د أن نسااتراتيجية االسااتكلااا البحتة على تحديد قدرات
المنتج الجديدة وأساواق العمالا الجديدة .وصارح (Voss&Voss,2013د أن اساتكلاا قابليات منتجات جديدة تساتهد
الزبائن الحاليين ،من خالل اتباع نستراتيجية نمو تطوير المنتجات داخل المجاالت الوظيفية ،وبالتالي يمكن أن يستكلل
المنتج في الوقت نفسه قابليات المنتج الجديدة ويستغل قابليات المنتج الحالية ،في حين يستكلل السوق بلكل نير متوقع
ألسواق جديدة وزبائن جدد.
مما تقدم يمكن القول إن البراعة االساااتكلاااافية هي عبارة عن مجموعة من القابليات المتفاعلة والمترابطة فيما بينها من
أجل اسااااااتثمار الفرص الجديدة ،وندخال التحسااااااين المسااااااتمر على نسااااااتراتيجيات تطوير المنتجات ،وعمليات وخدمات
المنظمة المقدمة ،والحد من الم،اطرة ،وتوفير الموارد األولي بالوقت والمكان المناسب.
ب .براعة االستغالل ()Exploitation ambidexterity
يلااير هذا البُعد نلى اسااتثمار القابليات الحالية للمنظمة ،ونشااباع حاجات ومتطلبات الزبائن الحاليين ،واسااتهدا
األسواق الحالية التي يمكن من خاللها بيع المنتجات (صويص وعابدين2019،د .وبين (Judge&Blocker,2008د أن
نسااتراتيجية االسااتغالل ال،الصااة تسااتغل قدرات المنتج الحالية وأسااواق العمالا الحالية .وبالتالي يمكن لللااركات تحقيق
البراعة اوساااااااتراتيجية من خالل الجمع بين االساااااااتكلااااااااا واالساااااااتغالل عبر أو داخل المجاالت الوظيفية .ويعتقد
(Voss&Voss,2013د أن اسااتغالل قابليات المنتجات الحالية تهد نلى جذب أسااواق جديدة وزبائن جدد ،والتي تتوافق
مع نستراتيجية نمو السوق.
ومما تقدم يمكن القول إن البراعة االستغاللية هي استثمار قدرات المنظمة بلكل متوازن ومرن ،من خالل التعر نلى
متطلبات الزبائن ،وحاجة السوق من السلع وال،دمات ،والعمل على نشباعها قدر اومكان ،األمر الذل يؤدل نلى تحسين
كفااة المنظمة وقدرتها على مقاومة التغيير ،ومعالجة القصور الذاتي الذل تعاني نن وجد
ج .هيكل تنظيمي مرن
نن الغرض من هذا البُعد يكمن في تطوير اليات للهيكل التنظيمية للمنظمة من أجل مواكبة التغيرات والتطورات
التي تحدث في البيدة التنافسية ،لتحقيق المواامة والتكيل واالستجابة لتلك التغييرات (صويص وعابدين2019،د .ويرأ
(الب غدادل والجبورل 2015،نقال عن  Tempelaar,2010 ; Simsek,2009أن الهي كل التنظيمي المرن يعزز قدرة
المنظمة على توجيه العاملين لديها من أجل ننجاز المهام ال،اصااة بهم بكفااة وفاعلية عالية ،سااواا كانت هذه المهام على
هيكل أفقي أم عمودل أم على أسااااد وحدات األعمال ،األمر الذل يمكن المنظمات من التكيل مع التغييرات التي تحدث
في البيدة ال،ارجية ،فالهيكل التنظيمي المرن يعمل كرد فعل للتغيرات نير المرنوب بها ،نضاااااااافة نلى كونه يؤدل نلى
بناا فرق استكلافية ووحدات استغاللية تعمل على ندارة مواقع العمل ،األمر الذل يؤدل نلى شعور العالمين بالحرية في
أداا المهام الموكلة اليهم (Tempelaar, 2010د.
ومما تقدم يمكن القول إن الهيكل التنظيمي المرن يلاااااااير نلى مجموعة من اآلليات واألسااااااااليب وال،برات والمهارات
واوستراتيجيات التي تستعملها المنظمة من أجل التوافق وخلق المواامة والتكيل مع الهياكل المستقلة والمتناقضة داخل
الوحدات التنظيمية ،األمر الذل يؤدل نلى تحقيق تنسيق عال من أجل استغالل الفرص الحالية واستكلا فرص جديدة.
ثانياً -:األداء اإلستراتيجي
 .1مفهوم األداء اإلستراتيجي
يلير األداا اوستراتيجي نلى أداا المنظمة المتميز مقارنة بأداا المنظمات المنافسة في نفس اللريحة التسويقية
والقطاع الصاااااناعي ،األمر الذل يعني أن األداا اوساااااتراتيجي يعمل على دعم المزايا التنافساااااية وتحقيق األداا المتميز
للمنظمة على األمد البعيد (ساااااارور وعمر2013،د ،وتوصاااااال (جواد2013،د نلى أن األداا اوسااااااتراتيجي يلااااااير نلى
مجموعة من الموارد االقتصاااااادية والتنظيمية التي تساااااتعملها المنظمة من أجل تحساااااين أدائها والمحافظة عليه .ويعر
(موسااى وكَرجي; David,2001 2015،د األداا اوسااتراتيجي أنه يمثل نتائج أنلااطة المنظمة المتوقعة ،فضااال عن أنه
يمثل قدرة المنظمة على تحقيق األهدا من خالل اسااااتعمال مواردها المتاحة بطرائق عالية المسااااتوأ (Daft,2007د،
نضافة نلى أنه يمثل الدرجة النهاية ألنلطة المنظمة التي تعكس قدرة المنظمة على ندارة مواردها الم،تلفة ،سواا المادية
منها أم البلرية في سبيل تحقيق األهدا التي تسعى نلى تحقيقها على األمد البعيد (Wheelen&Huuger,2010د.
فاألداا اوستراتيجي يعكس قدره وقابلية ومهارات المنظمة في ندارة وحداتها االقتصادية من أجل تحقيق أهدافها
المنلااودة والتي تتعلق بالبقاا والنمو والتحسااين المسااتمر ،فضااال عن التكيل مع التغييرات البيدية (الجبورل 2017،نقال
عن Miller&Bromiley,1990د .وأشااااااار (اأو حمد والعابدل2017،د نلى أن األداا اوسااااااتراتيجي يلااااااير نلى قدرة
المنظمة على تحقيق النتائج المرنوب بها ،التي تهد نلى زيادة رضا الزبون وتعظيم قيمة المنظمة على األمد الطويل.
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ومما تقدم يمكن القول إن األداء اإلستراتيجي يشير الى:
أ .أداا المنظمة المتميز.
ب .تحسين أداا المنظمة والمحافظة عليه.
ج .دعم المزايا التنافسية.
د .مصدر للميزة التنافسية المستدامة.
ه .تحقيق األهدا التنظيمية من خالل استعمال مواردها المتاحة بكفااة.
و .استعمال موارد المنظمة الم،تلفة المادية والبلرية والمالية واستثمارها باللكل الصحيا.
ز .ندارة الوحدات اونتاجية الداخلية للمنظمة.
ح .وبالتالي فإن األداا اوستراتيجي يمثل مجموعة من القابليات والقدرات واوستراتيجيات والمعرفة التي تستعملها
المنظمة من أجل تحقيق األهدا بعيدة األمد ،من خالل ندارة مواردها وفق المنظور المالي ،ومنظور الزبائن،
ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم واوبداع.
 .2أهمية األداء اإلستراتيجي
ان أهمية األداا اوستراتيجي تكمن في النقاث التالية:
أ .تحديد نجاح المنظمات وفللها(Usman et al.2019 ; Nwachukwu& Chladkova,2019د.
ب .تعزيز قدرة المنظمة على تحقيقأهدافها وناياتها (Roozitalab&Mehrabi,2018د.
ج .اوسهام بمساعدة المديرين على االستجابة السريعة وبفاعلية عالية للتغييرات البيدية والتكيل معها.
د .استعمال موارد المنظمة بفاعلية عالية (عباد والجوفي2016،د.
ه .الرقابة على فاعلية األنلاااااااطة والعمليات الالزمة لتحقيق األهدا المنلاااااااودة (اللاااااااي،لي والجوفي; 2016،
Brown&Laverick,1994د.
و .االهتمام بالمنافسين والمساهمين والزبائن.
ز .تطوير قدرات ومهارات فرق العمل واوسهامات الفردية.
ح .توجيه اهتمامات العاملين من أجل تحقيق أهدا المنظمة (الجابرل2017،د.
ث .الكلل عن العالقة بين التوجهات التنظيمية واوستراتيجية للمنظمة على األمد البعيد.
ل .اوسهام بإدارة نستراتيجيات المنظمة
ك .اوسهام بتنظيم التغذية العكسية وستراتيجية المنظمة
ل .العمل على تقليص الفجوة اوساااااااتراتيجية وتحساااااااين أداا المنظمة اوساااااااتراتيجي (الغالبي والمالكي; 2018،
الجبورل2017،د.
 .3أبعاد األداء اإلستراتيجي
هناك أربعة أبعاد يمكن من خاللها قياد األداا اوستراتيجي ،هي:

أ .المنظور المالي
يهد هذا المنظور نلى تمكين المديرين التنفيذيين في المنظمة من قياد تطور وحدات األعمال من أجل خلق
قيمة مضاااافة للزبائن الحاليين والمساااتقبليين ،األمر الذل يعمل على تعزيز القابليات الداخلية للعاملين وتحساااينها ،والعمل
على استثمارها نلى أقصى حد ممكن ،فضال عن استثمار النظم واوجرااات الالزمة ودخال التحسين المستمر للمنظمة،
وبالتالي فإن الغرض والهد األسااااد من هذا المنظمة يكمن في الكلااال على اآلثار المالية السااالبية التي تنعكس بلاااكل
نير مرنوب به على قرارات وأنلااطة المديرين التنفيذيين ،األمر الذل يتعين عليهم تطوير دوافعهم تجاه النجاح المالي،
فعالمة األداا المتوازن ليس مجرد مقياد مالي أو نير مالي فحسااااب ،بل هي مقياد تسااااتعمله المنظمة من أجل تحقيق
رسالتها وأهدافها التي تسعى نلى تحقيقها على األمد البعيد (Kaplan, 2001د.
ومما تقدم يمكن القول إن المنظور المالي يلااير نلى اسااتعمال األساااليب المالية الم،تلفة من أجل تحسااين موقل المنظمة
مقارنة بالمنافساااين والذل يتعلق بـااااااا ا (تحساااين التدفقات النقدية ،وزيادة الحصاااة الساااوقية ،و خلق قيمة مضاااافة للزبائن،
وتحسين القدرات الداخلية للعاملين ،و تحقيق األرباح ....ونيرهاد.

ب .منظور الزبائن
يبين هذا المنظور أن الزبائن هم المرتكز األسااااااااد الذل يتم التركيز ،وعلية يتعين فهم متطلباتهم والعمل على
نشااااااباعها لتحقيق األرباح التي تسااااااعى المنظمة لتحقيقها ،وبالتالي فإن الغرض من هذا المنظور يكمن في اوسااااااهام في
الح صول على أكبر ح صة سوقية ،والمحافظة على الزبائن وتحقيق ر ضاهم (عبدال ستار2018،د ،وا ستقطاب أكبر عدد
ممكن من الزبائن ،وتحقيق ربحية للمنظمة ،فضااال عن هذا فإن هذا المنظور يعمل على تحقيق القيمة المقترحة للمنظمة،
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وخلق قيمة للزبائن المساااتهدفين (Kaplan, 2001د .وتوصااال (ساااعود وساااعود:2014،د نلى أن منظور الزبائن يفرض
مجموعة من المقاييس التي تساااااااعى نلى تحقيق متطلبات الزبائن ،وهذه المقاييس تتعلق بالزبائن المساااااااتهدفين ،وعدد
الزبائن ،ونصاااايب كل زبون من الوحدات االقتصااااادية في السااااوق ،وعدد الزبائن المفقودين ،وربحية كل زبون .ويرأ
(المسااااااعودل والمسااااااعودل2018،د نلى أن منظور الزبائن يعمل على اوجابة عن مجموعة من التساااااااؤالت ال،اصااااااة
بالزبائن التي تتعلق بـااااااا (نحقق طموحات وتوقعات الزبائن؟ عندا يت،ذون قرار اللراا ال،اص بهم ،وهل لديهم توقعات
عن جودة وسعر المنتجات المعروضة؟د.
ومما تقدم يمكن القول إن منظور الزبائن يلاااير نلى قدرة المنظمة على اساااتثمار نساااتراتيجياتها والفرص المتاحة أمامها
من أجل اسااتقطاب أكبر قدر ممكن من الزبائن ،والمحافظة عليهم من خالل معرفة متطلباتهم ،والعمل على نشااباعها قدر
االمكان.

ج .منظور العمليات الداخلية
يركز هااذا المنظور على التكلفااة ،والجودة ،وعاادد اوقااات الاادورة ،ن يعماال على تقااديم قيمااة للزبااائن وت،فيض
تكاليل العمليات التلغيلية ،فضال عن خلق قيمة مضافة للزبائن في المنتجات وال،دمات التي تقدمها المنظمة عن طريق
االبتكااااار التنظيمي (Kaplan, 2001د .ويرأ (Govaert et al.2015 ; Anderson et al.2017د أن ت،فيض
التكاليل تمثل نحدأ المرتكزات األسااااااد القائمة على أسااااااد تحقيق القيمة في ندارة المنظمة ،فضاااااال عن تحقيق ميزة
تنافسية كفواة (Gonçalves et al.2018د ،و تحقيق وفورات اقتصادية عالية (Vatish et al.2016د ،وتحقيق التميز
التنظيمي (Burton et al.2018د ،وزيااااادة نمو المبيعااااات (Wang&Wei,2018 ; Kurbatov et al.2016د،
والكلااااااال عن التهديدات (Dukers-Muijrers et al.2015د ،وت،فيض اساااااااتثمارات المنظمة التي تتميز بالم،اطرة
(Freimane et al.2017; Wingerden et al.2016د .وعاازز (الاامسااااااااعااودل والاامسااااااااعااودل ; 2018،عاالااي
وآخرون2019،د أن منظور العمليات الداخلية يقوم باوجابة على تساااااااؤل الزبائن ،حول هل المنظمة تحساااااان العمليات
التجارية من أجل تحقيق أقصى قيمة مضافة للزبائن؟.
ومما تقدم يمكن القول إن منظور العمليات الداخلية يلاااااير نلى توليفة من األسااااااليب واوساااااتراتيجيات التي تساااااتعملها
المنظمة من أجل اسااااتثمار قدرات ومهارات العاملين لغرض تحقيقأ هدافها،وخلق قيمة مضااااافة للزبائن من خالل تعزيز
االبتكار التنظيمي ،وت،فيض التكاليل ،وتحقيق ميزة تنافسية كفواة.

د .منظور التعلم واإلبداع
نن المرتكز األساااااااد الذل يقوم عليه هذا المنظور هو األنلااااااطة ،واألفراد ،والموارد الموجودة داخل المنظمة
(Kaplan&Norton,2008د .وعكس (هاشااااااام والعابدل2010،د أن منظور التعلم واوبداع يعمل قياد قابلية المنظمة
على التطور واوبااداع في العماال عن طريق ( األفراد ،والتعلم ،واوجرااات الموجودة في المنظمااةد ،ونن التطورات
والتحسااااينات التي تحقق األهدا واوسااااتراتيجيات التي تسااااعى المنظمة نلى تحقيقها على األمد البعيد ،يتطلب اسااااتثمار
اقصااى جهد ممكن للعاملين ،وعليه فإن هذا يتطلب ندخال العاملين في ورش تدريبية من أجل تطوير معرفتهم ومهاراتهم
وخبراتهم على ندارة عمليات المنظمة ،فضال عن دعم التنظيم الداخلي للمنظمة وتعزيزه ،وتطوير تكنولوجيا المعلومات،
واوجرااات والمسارات التنظيمية.
ومما تقدم يمكن القول إن منظور التعلم واوبداع هو مجموعة من األنلااطة المتكاملة التي تعمل على قياد أداا المنظمة
من أجل نحداث التغيير والتعلم من األخطاا ،وتحسين مستواها التنافسي والنمو في عالم األعمال.
الجانب التطبيقي
مجتمع الدراسة وعينته
يتكون مجتمع الدراسة شركة زين العراق لالتصاالت في العراق ،ن تتمثل وحـااااااادة المعاينة من جميع العاملين
في شااااركة زين العراق لالتصاااااالت في محافظة بغداد ،وبالتالي بلغ حجم المجتمع (180د موظفا ،وعليه تم اسااااتهدافهم
جميعا" بأسلوب المسا اللامل ،والجدول (2د يوضا خواص المجتمع المستجيبة.
الجدول ( )2خواص المجتمع
الموزعة

المسترجعة

الغير
مسترجعة

التالفة

شركة زين العراق لالتصاالت في العراق

حجم
مجتمع
الشركة

الصالحة

مجتمع الدراسة

االستمارات
نسبة الصالحة

180

180

172

8

6

166

%92.2
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المصدر :نعداد الباحث
وتُعد ال،صائص الديمونرافية للمجتمع من اهم الركائز التي يقوم عليها الجانب العملي أو التطبيقي للدراسة ،ن
يمكن من خالله تحديد مجموعة من الفدات المهمة ،التي تتعلق بالـاااااااااااا ا (العمر ،والنوع االجتماعي ،والمؤهل العلمي
(اللاااهادةد ،وعدد سااانوات ال،دمةد ،وعليه فإن الجدول (3د يوضاااا خصاااائص مجتمع الدراساااة ،وعليه يأتي يفسااار كل
عامل:
الجدول ( )3وصف مجتمع الدراسة من حيث المتغيرات الديموغرافية
ت

خصائص المستجيب

1

العمر

2

النوع االجتماعي

3

المؤهل العلمي (اللهادةد

4

عدد سنوات ال،دمة

الفئة المستهدفة
أقل من  25سنة
من  -25أقل من  35سنة
من  -35أقل من  45سنة
من  -45أقل من  55سنة
 55سنة فأكثر
المجموع
كر
أنثى
المجموع
أقل من دبلوم
دبلوم
بكالوريود
ماجستير
دكتوراه
المجموع
أقل من  5سنوات
من  – 5أقل من  10سنوات
من  – 10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع

مجموع التكرارات
4
11
19
117
15
166
151
15
166
27
32
91
11
5
166
6
15
71
74
166

النسبة المئوية %
2%
7%
11%
70%
9%
100%
91%
9%
100%
16%
19%
55%
7%
3%
100%
4%
9%
43%
45%
100%

يبين الجدول (3د خصائص مجتمع الدراسة الداخلة في التحليل ،التي بمقتضياتها تم دراسة ال،صائص المتعلقة
بـاااااااا ا (العمر ،والنوع االجتماعي ،المؤهل العلمي (اللاااهادةد ،وعدد سااانوات ال،دمة،د ،ويوضاااا تفساااير لكل عامل من
العوامل:
 .1خصائص المجتمع المدروسة المتعلقة بالعمر -:يالحظ من نتائج الجدول (3د أن أعلى فدة عمرية كانت ضمن
فدة ( – 45أقل من  55سنةد بتكرار بلغ (117د أل بنسبة مدوية (%70د ؛ األمر الذل يعني أن المجتمع
المدروسة تمتلك عاملين ول خبرات ومعرفة عالية بإدارة اتصاالت البلد.
 .2خصائص المجتمع المدروسة المتعلقة بالنوع االجتماعي -:تلير نتائج الجدول (3د نلى أن فدة النوع االجتماعي
كانت ضمن الذكور بتكرار قدره (151د أل بنسبة مدوية مقدارها (%91د ،ولعل السبب الذل يرجع نلى هذه
النسبة كون أن البيدة العراقية تسيطر عليها الصفة العلائرية.
 .3خصائص المجتمع المدروسة المتعلقة بالشهادة -:تلير النتائج نلى أن فدة حملة شهادة البكالوريود هم الفدة
المسيطرة بتكرار بلغ (91د أل بنسبة مدوية قدرها (%55د ،األمر الذل يعني أن معظم العاملين في شركات
االتصاالت هم من حملة شهادة البكالوريود ،أل انهم يتمتعون بمهارة ال بأد بها في ندارة األعمال الموكلة
اليهم.
 .4خصائص المجتمع المدروسة المتعلقة بعدد سنوات الخدمة -:يتضا من النتائج الظاهرة في الجدول (3د أن
معظم العاملين يمتلكون عدد سنوات خبرة من (  15سنة فأكثر د بتكرار قدره (74د ،أل بنسبة مدوية بلغت
(%45د؛ األمر الذل يعني أن المجتمع المدروسة تمتلك عاملين ول طاقات عالية في ندارة أعمالها ،فضال عن
خبرة ال بأد بها في توزيع المهام والمعرفة بنوعية االتصاالت.
اإلحصاء الوصفي
 .1أبعاد المتغير المستقل (البراعة التنظيمية)
تلير نتائج الجدول (4د نلى أن المتوسط الحسابي العام للبراعة التنظيمية بلغ (3.80د وبتقدير مرتفع نوعا ما،
ولعل البُعد الذل أساااااهمت في لك هو بُعد براعة االساااااتغالل بمتوساااااط حساااااابي قدره (3.84د وبانحرا معيارل بلغ
(0.733د ،في حين جاا بُعد براعة االستكلا بالمرحلة الثانية بمتوسط حسابي مساو لـااااا ا (3.79د وبانحرا معيارل
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معيارل

مقداره (0.715د ،وجاا بُعد هيكل تنظيمي مرن بالمرحلة األخيرة بمتوسااااااط حسااااااابي بلغ (3.76د وبانحرا
مساو لـ (0.787د.
األمر الذل يمكن القول نن شركة زين لالتصاالت تسهم باقتناص واستثمار الفرص المتاحة امامها ،األمر الذل
يتعين عليها البحث عن مزيد من الفرص من أجل تطوير نمكانياتها ،األمر الذل يؤدل نلى ضااارورة نجراا تغيير جذرل
في هيكلها التنظيمي من أجل تنظيم سير العلميات الداخلية.
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد البراعة التنظيمية
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
بُعد براعة االستكلا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بُعد براعة االستغالل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بُعد هيكل تنظيمي مرن
المتوسط الحسابي العام للبراعة التنظيمية

االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
0.831
4.00
0.876
3.84
0.922
3.87
0.879
3.88
1.037
3.51
1.141
3.75
1.242
3.67
0.715
3.79
1.060
3.66
0.861
3.73
0.865
3.94
0.899
3.83
0.964
3.94
1.018
3.66
1.142
3.38
0.925
4.20
0.987
3.92
0.927
4.14
0.733
3.84
1.082
3.77
0.905
3.85
0.902
4.13
1.013
3.49
0.941
3.60
1.029
3.78
1.024
3.66
1.009
3.69
1.009
3.60
1.039
4.00
0.787
3.76
3.80

التقدير
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع

الترتيب
1
4
3
2
7
5
6
الثاني
9
7
3
6
4
8
10
1
5
2
االول
5
3
1
10
9
4
7
6
8
2
الثالث
****

 .2أبعاد المتغير التابع (األداء اإلستراتيجي)
يبين الجدول (5د أن المتوساااط الحساااابي العام لألداا اوساااتراتيجي بلغ (3.74د ،ولعل المنظور الذل أساااهم في
لك هو منظور الزبون بمتوسااااااط حسااااااابي قدره (3.91د وانحرا معيارل بلغ (0.866د ،بينما جاا منظور العمليات
الداخلية بالمرحلة الثانية بمتوسط حسابي مساو لـاااا ا (3.72د وبانحرا معيارل مقداره (0.847د .في حين جاا منظور
التعلم واوبداع بالمرحلة الثالثة بمتوساااط حساااابي مقداره (3.64د وبانحرا معيارل بلغ (0.932د .وتضااامنت المرحلة
األخيرة ضمن المنظور المالي بمتوسط حسابي بلغ (3.59د وانحرا معيارل قدره (0.932د.
ومما تقدم يمكن القول إن شركة زين لالتصاالت تسهم في تحسين أدائها اوستراتيجي باالعتماد معرفة متطلبات الزبائن
والعمل على توجيه عملياتها الداخلية من أجل تحقيق هذه المتطلبات ،األمر الذل يتعين عليها اسااااااات،دام نمكانياتها في
منظور التعلم واوبداع والمنظور المالي من أجل تحقيق هذه المتطلبات.
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير األداء اإلستراتيجي
الفقرة

ت
1
2
3

المتوسط الحسابي
3.68
3.70
3.52
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االنحراف المعياري
1.085
1.018
1.121

التقدير
مرتفع
مرتفع
متوسط

الترتيب
3
2
4

4
5
بُعد المنظور المالي
1
2
3
4
5
بُعد منظور الزبون
1
2
3
4
5
بُعد منظور العمليات الداخلية
1
2
3
4
5
بُعد منظور التعلم واوبداع
المتوسط الحسابي العام لألداا اوستراتيجي

1.044
1.050
0.932
1.137
0.819
0.883
1.086
1.115
0.866
1.086
0.899
0.923
1.282
1.039
0.847
1.374
0.972
1.143
0.957
0.951
0.932

3.72
3.36
3.59
3.54
4.18
4.18
3.84
3.83
3.91
3.67
3.85
3.96
3.53
3.59
3.72
3.21
3.65
3.66
3.81
3.87
3.64

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

3.74

1
5
الرابع
5
1
2
3
4
االول
3
2
1
5
4
الثاني
5
4
3
2
1
الثالث
***

الثبات
اساااات،دم معامل كرونباخ ألفا ( Cronpach's Alphaد لالتساااااق الداخلي ،و لك بهد اختبار مدأ االعتمادية
على اال ستبانة ،ن تم ا ست،راج معامل كرونباخ ألفا الت ساق الداخلي لجميع مقاييس وفقرات اال ستبانة .وا ست،دم الباحثان
االساااااتبانة كوحدة نحصاااااائية لجمع بيانات الدراساااااة من مصاااااادر المعلومات الم،تلفة .والجدول (6د يوضاااااا معامالت
كرونباخ ألفا ( Cronbach's Alphaد.
الجدول ( )6معامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)
المتغير
البراعة التنظيمية

األداا اوستراتيجي

البعد

عدد الفقرات

براعة االستكلا
براعة االستغالل
هيكل تنظيمي مرن
المنظور المالي
منظور الزبون
منظور العمليات الداخلية
منظور التعلم واوبداع

7
10
10
5
5
5
5

كرونباخ لكل
بعد
.974
.966
.965
.968
.965
.964
.966

كرونباخ للمتغير
ككل

كرونباخ لألداة
ككل

.965
.970
.963

تبين نتائج الجدول (6د نلى أن معامل الثبات الكلي للمتغير المساااااااتقل ( البراعة التنظيميةد ،والمتغير التابع (
األداا اوساااتراتيجيد كانت أعلى من (%60د (Hair et al., 2010: 664د ،مما يدل على أن يوجد اتسااااق داخلي بين
فقرات أداة الدراسة و لك بنسبة (0.970د ،وهذا ما يؤكد صالحية أداة الدراسة في اختبار الفرضيات وبنسبة كبيرة.
اختبار الفرضيات
ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ داللة معنوية (=α 0.05د للبراعة التنظيمية بأبعادها (براعة
االسااااتكلااااا  ،وبراعة االسااااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند على األداا اوسااااتراتيجي بأبعاد ه (المنظور المالي ،ومنظور
الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية  ،ومنظور التعلم واوبداعد في شركة زين العراق لالتصاالت.
تم االعتماد على معامل االنحدار المتعدد الختبار أثر البراعة التنظيمية على األداا اوسااااااتراتيجي كمتغير واحد
كلي.
الجدول ( )7جدول ملخص األنموذج الخاص بالمتغير التابع ككل ()Model Summaryb
االنموذج
1

معامل االرتباط R
.863a

R Square
.745

Adjusted R Square
.740
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Std. Error of the Estimate
.44593

يبين الجدول رقم (7د نتائج مل،ص النمو ج الختبار الفرضاااية الرئيساااة؛ ن يظهر أن قيمة معامل االرتباث بين
المتغير المسااااتقل (البراعة التنظيميةد ،والمتغير التابع (األداا اوسااااتراتيجيد مجتمعة قد بلغت (0.863د .مما يدل على
وجود عالقة ارتباث موجبة قوية بين المتغيرات ،ويبين الجدول كذلك أن قيمة معامل التحديد (R2د مقدارها (0.745د،
أل أن النمو ج فسر  %74.5من التباين الكلي في األداا اوستراتيجي ،أما القيمة المتبقية والبالغة (0.255د فإنها تفسر
بعوامل أخرأ.
يوضاااااااا الجدول (8د نتائج تحليل تباين االنحدار ألثر البراعة التنظيمية على األداا اوساااااااتراتيجي ،ن يظهر
الجدول قيمة (Fد المحسااااوبة التي تدل على مدأ مالامة النمو ج الختبار االنحدار ،وأن العالقة بين المتغيرين المسااااتقل
والتابع تتبع النمو ج ال،طي فبلغت (157.865د عند مستوأ داللة (0.000د ،وتنص قاعدة القرار على اعتبار النمو ج
مالئما ن ا كانت قيمة مستوأ الداللة المعنوية لـ(Fد أقل من (0.05د ،واعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها يعتبر
النمو ج مالئما لتحليل أثر البراعة التنظيمية بأبعاد ها( براعة االساااتكلاااا  ،وبراعة االساااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند
على األداا اوساااااااتراتيجي بااأبعاااد ه (المنظور المااالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليااات الااداخليااة  ،ومنظور التعلم
واوبداعد في شركة زين العراق لالتصاالت.
الجدول ( )8تحليل التباين  ANOVAألثر البراعة التنظيمية على األداء اإلستراتيجي
1

االنموذج
االنحدار
ال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
94.177
32.215
126.392

درجة الحرية
3
162
165

متوسط المربعات
31.392
.199

.Sig
.000b

F
157.865

يظهر من الجدول (9د نتائج المعامالت  Coefficientsألثر البراعة التنظيمية بمتغيراته الفرعية على المتغير
التابع (األداا اوستراتيجيد مجتمعة ؛ ن يبين الجدول قيم  tالمحسوبة لكل من (براعة االستكلا  ،وبراعة االستغالل،
وهيكل تنظيمي مرند ،فبلغت (8.087 ،4.734 ،2.046د بالتتابع ،بينما بلغت قيمة  tالجدولية (1.64د ،عند مساااااااتوأ
داللة معنوية  t sigبلغ (0.05د.
وا ستنادا نلى قاعدة القرار المتعلقة ب tالتي تنص على رفض الفر ضية ال صفرية ن ا كانت قيمة الداللة المعنوية
ل  tأقل من (0.05د.
ساايتم رفض الفرضااية الصاافرية لجميع األبعاد (براعة االسااتكلااا  ،وبراعة االسااتغالل ،وهيكل تنظيمي مرند
بمعنى وجود أثر ل داللة نحصائية لهذه المتغيرات على األداا اوستراتيجي.
ويوضا الجدول أيضا قيم المعامالت المعيارية  Betaن يتضا أن أعلى األبعاد تأثيرا على األداا اوستراتيجي
كان بُعد هيكل تنظيمي مرن ،فبلغت قيمة 0.601( Betaد ،ثم جاا في المرحلة الثانية براعة االساااااااتغالل فبلغت قيمة
0.387( Betaد ،ثم تبعتها براعة االستكلا فبلغت قيمة 0.123( Betaد.
ويظهر ال جدول كذلك قيم  Bويمكن التعويض في م عادلة االنحدار قيم  Bعلى النحو اآلتي :م عادلة االنحدار:
𝑒 𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 +

 αتمثل قيمة الثابت في نتائج االنحدار
ن  Yتمثل المتغير التابع.
 eتمثل ال،طأ
 X1نلى  X3تمثل المتغيرات المستقلة الثالثة
األداا اوسااااتراتيجي = ( 0.151 + 0.026براعة االسااااتكلااااا د( 0.462 +براعة االسااااتغاللد 0.668 +
(هيكل تنظيمي مرند.
بمعنى أن زيادة وحدة واحدة من براعة االستكلا أدت نلى ضرورة نجراا تحسين مقداره  %15.1في األداا
اوسااتراتيجي ،وزيادة وحدة واحدة من براعة االسااتغالل أدت نلى زيادة مقدارها  %46.2في األداا اوسااتراتيجي ،وأن
زيادة وحدة واحدة من هيكل تنظيمي مرن أدت نلى زيادة مقدارها  %66.8في األداا اوستراتيجي.
الجدول ( )9نتائج المعامالت ألثر البراعة التنظيمية على األداء اإلستراتيجي ()Coefficienta

المتغيرات المستقلة
الثابت
براعة االستكلا
براعة االستغالل
هيكل تنظيمي مرن

المعامالت غير المعيارية
قيمة B
الخطأ المعياري
.199
.026
.074
.151
.098
.462
.083
.668

نتائج الدراسة
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المعامالت المعيارية
قيمة Beta
.123
.387
.601

قيمة t
.133
22.046
4.734
8.087

مستوى
الداللة Sig
.894
.042
.000
.000

مناقشة النتائج
 .1وجود عالقة ارتباث بين البراعة التنظيمية واألداا اوستراتيجي ،األمر الذل يؤدل نلى خلق نتائج طيبة يمكن من
خاللها للركة زين لالتصاالت استثمارها من أجل تحسين وتطوير خدماتها الداخلية وال،ارجية ،واستثمار الفرص
المتاحة أمامها.
 .2وجود عالقة تأثير معنوية بين البراعة التنظيمية بأبعادها (براعة االستكلا  ،وبراعة االستغالل ،والهيكل التنظيمي
المرند واألداا اوستراتيجي بأبعاده (المنظور المالي ،ومنظور الزبون ،ومنظور العمليات الداخلية ،ومنظور التعلم
واوبداعد؛ األمر الذل يؤدل نلى اهتمام اللركة بال،دمات التي تقدمها من أجل كسب رضا زبائنها ،فضال عن كسب
أكبر قدر ممكن من الزبائن.
 .3ال توجد عالقة تأثير معنوية لبراعة االستكلا في األداا اوستراتيجي بأبعاد ه (منظور العلميات الداخلية ،ومنظور
التعلم واوبداعد ؛األمر الذل يتعين على اللركة تحسين مهارتها ومعرفتها بعملياتها الداخلية ،ويتعين عليها التعلم من
المعوقات التي تقل دون تطورها ،وبالتالي يتعين عليها التعلم واوبداع.
 .4تركز شركة زين لالتصاالت على نبداع أنلطة وخدمات جديدة ،األمر الذل يؤدل نلى زيادة عدد الزبائن ،ونضفاا
حصة وأسواق جديدة لللركة.
 .5تهتم شركة زين لالتصاالت بتحسين ال،دمات المتوفرة من أجل تلبية متطلبات سوق العمل ،األمر الذل يؤدل نلى
استثمار كافة الموارد المتاحة امامها.
 .6تعمل شركة زين لالتصاالت باحداث تغييرات جوهرية في هيكلها التنظيمي وبلكل دورل ويتناسب مع نقاث اوشرا
والمستويات اودارية في اللركة.
 .7تهتم شركة زين لالتصاالت بتقديم ال،دمات المتاحة امامها دون الرجوع نلى موافق اودارة العليا في لك.
 .8تحرص شركة زين لالتصاالت على تحديد المؤشرات المالية المناسبة من أجل تحقيق اقصى األرباح وبطرائق شفافة.
 .9تحرص شركة زين لالتصاالت على التركيز على المقدرات الداخلية لها ،األمر الذل يؤدل نلى تحسين أداا العاملين
لديها في تقديم ال،دمات واستعمال التكنولوجيا الحديثة بلكل كفوا وفاعل.
 .10تحرص شركة زين لالتصاالت على تطوير األهدا واوستراتيجيات وبرامجها الحالية من أجل تحديد متطلبات
وحاجات الزبائن.
 .11تسعى شركة زين لالتصاالت نلى توفير البيدة المالامة للعاملين لديها ،األمر الذل يؤدل نلى توليد نلاث مميز من
البحث والتطوير.
التوصيات
 .1ضرورة أن تحرص شركة زين لالتصاالت بتحسين التكنولوجيا المست،دمة بلكل دورل من أجل توفير خدمات
متطورة واستثمارها بلكل أمثل ،األمر الذل يؤدل نلى توسع اللركة وزيادة عدد الزبائن نضافة نلى الزبائن الحاليين.
 .2ضرورة أن تعمل شركة زين لالتصاالت على ت،فيض تكاليل العمليات الداخلية من أجل تحقيق األهدا
اوستراتيجية ،فضال عن تحقيق التوازن النسبي بين األداا االستغاللي واألداا االستكلافي.
 .3ضرورة أن تقوم شركة زين لالتصاالت بإجراا دراسات مستفيضة والقيام بالبحث واالستكلا عن أنلطة جديدة
يمكن من خاللها تطوير األعمال والتكنولوجيا واتباع االتجاهات الصناعية الجديدة.
 .4ضرورة أن تسعى شركة زين لالتصاالت نلى استكلا المزيد من الفرص والمهارات والمعرفة اوبداعية الجديدة
في مجال عملها ،األمر الذل يتعين عليها وضع المزيد من اوجرااات من أجل تسهيل هذا األمر.
 .5ضرورة قيام شركة زين لالتصاالت بإحداث تغييرات دورية في الهيكل التنظيمي الذل يتالام مع اوستراتيجيات
المتبعة داخل اللركة ،األمر الذل يؤدل نلى استثمار البراعة الحديثة في مجال العمل.
 .6ضرورة أن تهتم شركة زين لالتصاالت بملاركة العاملين في وضع األهدا وال،طط ال،اصة باللركة ،األمر الذل
يتعين عليها منهم المزيد من الحرية واالستقإلاليه في لك.
 .7ضرورة أن تحرص شركة زين لالتصاالت على وضع المؤشرات المالية المناسبة التي يمكن من خاللها تفعيل دور
ملترك يعمل على تحسين أدائها المالي المتوقع ،ويتم لك من خالل استعمال مؤشرات مالية مناسبة لإلستراتيجيات
المتبعة.
 .8يتعين على شركة زين لالتصاالت معالجة ملاكل وشكاوأ الزبائن ،األمر الذل يؤدل نلى ضرورة األخذ بآراا
الزبائن ومقترحاتهم من أجل تطوير العمل داخل اللركة.
 .9ضرورة أن تتبع شركة زين لالتصاالت نظم قياد األداا من أجل تطوير ال،دمات المقدمة حاليا ،األمر الذل يؤدل
نلى ضرورة توفير قاعدة بيانات تتصل بدقة وموثوقية عالية حول ال،دمات المتوفرة ،وكيفية استعمالها بطرائقها
الصحيحة.
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 .10ضرورة أن تحرص شركة زين لالتصاالت على تطوير األهدا الموضوعة من أجل النهوض بمستويات اوبداع
لديها ،وبالتالي فإن هذا األمر يؤدل نلى النهوض تحقيق األهدا التي تسعى نلى حقيقها على األمد البعيد.
المراجع
المراجع العربية
البغدادل ،عادل ة والجبورل ،حيدر " 2015،أثر البراعة التنظيمية في تحقيق المرونة اوستراتيجية :دراسة ميدانية مقارنة بين شركتي
االتصاالت ( زين واسياسيلد في العراق" مجلة القادسية للعلوم اودارية واالقتصادية ،المجلد ،17العدد ،1ص ص 134-112
الجابرل ،ليث" 2017،دور الصحة التنظيمية في تحقيق األداا اوستراتيجي" مجلة الغرل للعلوم االقتصادية واودارية ،المجلد ،14العدد،1
ص ص .354-345
الجبورل ،ازهر " 2017،تقنية بطاقة العالمات المتوازنة ودورها في تقويم األداا اوستراتيجي :دراسة تطبيقية في مصر اللرق األوسط
العراقي لالستثمار للفترة (2015 – 2011د" مجلة اودارة واالقتصاد ،المجلد ،6العدد ،24ص ص.227-206 ،
الجبورل ،حيدر " 2010،أثر المقدرات الجوهرية في البراعة التنظيمية :دراسة استطالعية آلراا عنة من المديرين العاملين في شركة زين
لالتصاالت المتنقلة في العراق" مجلة اودارة واالقتصاد ،المجلد  ،1العدد  ،4ص ص 134-112
جالب ،نحسان ة و جاسم ،سيل" 2017 ،توظيل مقدرات الموارد البلرية في تعزيز األداا اوستراتيجي :بحث استطالعي تحليلي في بعض
كليات جامعة القادسية" مجلة الغرل للعلوم االقتصادية واودارية ،المجلد ،14العدد ،1ص ص 185-150
جواد ،كاظم " 2013،أثر مرونة سلسلة التجهيز في األداا اوستراتيجي على وفق بطاقة األداا المتوازن" مجلة اودارة واالقتصاد ،السنة
السادسة والثالثون ،العدد  ،97ص ص 133-111
حسين ،هدأ ة و العاني ،االا " 2018،التوافق بين مداخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية :دراسة استطالعية آلراا مجتمع من المدراا في
شركة اسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق" مجلة العلوم االقتصادية واودارية ،المجلد ،24العدد ،105ص ص .293 – 216
راضي ،جواد ة وقاسم ،زهراا " 2018،التوجه اوستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراعة التنظيمية :دراسة استطالعية آلراا مجتمع من مدراا
بعض المصار ال،اصة" مجلة اودارة واالقتصاد ،المجلد ،7العدد ،25ص ص 139-105
سرور ،منال ة وعمر ،صبيحة " 2013 ،استعمال تكاليل الجودة في تقويم األداا اوستراتيجي" مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ،العدد ،32
ص ص .130-102
سعود ،ربيع ة وسعود ،زيد " 2014،بطاقة األداا المتوازن مدخل لقيم األداا اوستراتيجي" مجلة الدنانير ،المجلد  ،1العدد  ،5ص ص -290
.326
اللي،لي ،عبد الرزاق ة والجوفي ،علياا" 2016 ،أخالقيات الوظيفة العامة وأثرها على األداا اوستراتيجي :دراسة ميدانية على مجتمع من
موظفي وزارة المالية" مجلة الدنانير ،المجلد  ،1العدد  ،8ص ص .350-323
صويص ،محمد ة وعابدين ،وابراهيم " 2019،دور نظم كاا األعمال في بناا البراعة التنظيمية :بالتطبيق على البنوك العاملة في فلسطين"
مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واودارية ،المجلد  ،27العدد ،1ص ص 291-176
عباد ،عبدالرزاق ة والجوفي ،علياا " 2016،العالقة بين حضارة المنظمة واألداا اوستراتيجي :دراسة ميدانية على مجتمع من موظفي
وزارة المالية" مجلة اودارة واالقتصاد ،السنة التاسعة والثالثون ،العدد  ،109ص ص .77-63
عبدالستار ،عائلة " 2018،تقييم األداا باست،دام بطاقة األداا المتوازنة :بالتطبيق على فندق بغداد الدولي" مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية
واودارية ،المجلد ،10العدد ،23ص ص .482-455
عبودل ،صفاا ة وخروفة ،رند " 2018،البراعة التنظيمية مدخال للوصول نلى الرشاقة اوستراتيجية :دراسة ميدانية في مجتمع من شركات
االتصاالت النقالة في العراق" مجلة العلوم االقتصادية واودارية ،المجلد ،24العدد ،109ص ص .258-240
علوان ،بلرأ ة والسلطاني ،سعدية ة وخليل ،امير " 2019،دور البراعة التنظيمية في تعزيز نستراتيجية التمكين :دراسة استطالعية تحليلية
مقارنة بين عينتين من قيادات المصار العليا في مدينتي بابل وكربالا" مجلة كلية اودارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واودارية والمالية،
المجلد ،11العدد ،2ص ص .230-208
علي ،أمل ة جابر ،عدنان ة وعبدالزهرة ،زهراا " 2019،نعادة هندسة األعمال وندارة الجودة اللاملة وأثرهما على األداا اوستراتيجي" مجلة
كلية اودارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واودارية والمالية ،المجلد  ،10العدد  ،2ص ص .149-120
الغالبي ،طاهر ة والمالكي ،علي " 2018،بناا نظام متكامل للت،طيط اوستراتيجي وقياد تأثيره في األداا اوستراتيجي من منظور بطاقة
العالمات المتوازنة :دراسة استطالعية آلراا مجتمع من المديرين والمسؤولين في شركة نفط الجنوب" مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد ،12
العدد  ،49ص ص .118-92
المحاسنة ،لميس عار عبد ربه " 2017،الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العالقة بين القدرات الديناميكية والرشاقة التنظيمية :دراسة
ميدانية على اللركات األردنية للصناعات الصيدالنية " رسالة ماجستير منلورة ،جامعة اللرق األوسط ،االردن -عمان
محمد ،نظير ة والسلنتي ،لمياا ة والزهار ،رضوه " 2014 .أثر القيادة التحويلية على البراعة التنظيمية بالتطبيق على البنوك التجارية في
جمهورية مصر العربية ،مجلة التجارة والتمويل ( كلية التجارة -جامعة طنطاد ،العدد ،3ص ص
المسعودل ،حيدر ة والمسعودل ،هبة " 2018،قياد األداا اوستراتيجي المتوازن المستدام لللركات الصناعية :بحث تطبيقي في معمل نسمنت
الكوفة الجديد" مجلة اودارة واالقتصاد ،المجلد ،7العدد ،25ص ص .234-208
موسى ،صباح ة وكَرجي ،سحر " 2015،أثر رأد المال النفسي االيجابي في األداا اوستراتيجي ودارة الموارد البلرية :دراسة تحليلية الراا
مجتمع من التدريسيين في الجامعة المستنصرية -كلية الهندسة" مجلة اودارة واالقتصاد ،السنة الثامنة والثالثون ،العدد  ،105ص ص -85
.106

المراجع األجنبية
378

Anderson. B. Beckett. J. Wells. N. & Comeau. M. (2017). The eye of the beholder: a discussion of value and
quality from the perspective of families of children and youth with special health care needs. Pediatrics. Vol
139(Supplement 2). S99-S108.
Bodwell. W. & Chermack. T. J. (2010). Organizational ambidexterity: Integrating deliberate and emergent
strategy with scenario planning. Technological Forecasting and Social Change. Vol 77(2). 193-202.
Brown. D.M.. Laverick. S.1994 " Measuring corporate performance ". Journal Long Range planning. Vol 27.
No 4.89-98.
Burgers. H. & Jansen. J. J. (2008). Organizational ambidexterity and corporate entrepreneurship: The
differential effects on venturing. innovation and renewal processes. Frontiers of Entrepreneurship Research.
Vol 28(19).1-16.
Burton. R. A. Lallemand. N. M. Peters. R. A. & Zuckerman. S. (2018). Characteristics of Patient-Centered
Medical Home Initiatives that Generated Savings for Medicare: A Qualitative Multi-Case Analysis. Journal of
general internal medicine. 1028 -1034.
Cao. Q. Gedajlovic. E. & Zhang. H. (2009). Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions.
contingencies. and synergistic effects. Organization Science. Vol 20(4). 781-796.
Daft.R&Dorothy.M. (2009). " Understanding Management" 6th edition. South-Western Cengage Learning.
Dukers-Muijrers. N. H. Schachter. J. van Liere. G. A. Wolffs. P. F. & Hoebe. C. J. (2015). What is needed to
guide testing for anorectal and pharyngeal Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in women and
men? Evidence and opinion. BMC infectious diseases. Vol 15(1). 533-546.
Freimane. J. Mezitis. M. & Mihailovs. F. (2017). Maneuver Movements’ Safety Increase Using Maneuver
Locomotive Identification and Distance Control. Procedia computer science. Vol 104. 375-379.
Gonçalves. T. Gaio. C. & Silva. M. (2018). Target costing and innovation-exploratory configurations: A
comparison of fsQCA. multivariate regression. and variable cluster analysis. Journal of Business Research. Vol
89. 378-384.
Govaert. J. A. van Bommel. A. C. M. van Dijk. W. A. van Leersum. N. J. Tollenaar. R. A. E. M. & Wouters. M.
W. J. M. (2015). Reducing healthcare costs facilitated by surgical auditing: a systematic review. World journal
of surgery. Vol 39(7). 1672-1680.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). "Multivariate Data Analysis" ,7th ed., Prentice Hall,
Upper Saddle
Judge. W. Q. & Blocker. C. P. (2008). Organizational capacity for change and strategic ambidexterity: Flying
the plane while rewiring it. European Journal of Marketing. Vol 42(9/10). 915-926.
Kaplan R.S. 2001 "Strategic performance measurement and management in nonprofit organizations"
Nonprofit Management& Leadership. Pp.353-370.
Kaplan. R. S. & Norton. D. P. (2008). The execution premium: Linking strategy to operations for competitive
advantage. Harvard Business Press
Kurbatov. V. L. Naumenko. S. M. & Halina. M. V. (2016). Conceptual View of the Mechanism of Innovative
Development by the Level in the Economy. International Review of Management and Marketing. Vol. 6(1S).
201-207.
Nwachukwu. C. & Chladkova. H. (2019). FIRM RESOURCES. STRATEGIC ANALYSIS CAPABILITY AND STRATEGIC
PERFORMANCE: ORGANISATIONAL STRUCTURE AS MODERATOR. International Journal for Quality Research.
Vol 13(1).75-93
O'Reilly III. C. A. & Tushman. M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past. present. and future. Academy
of management Perspectives. Vol 27(4). 324-338.
Papachroni. A. Heracleous. L. & Paroutis. S. (2015). Organizational ambidexterity through the lens of paradox
theory: Building a novel research agenda. The Journal of Applied Behavioral Science. Vol 51(1). 71-93.
Raisch. S. & Birkinshaw. J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents. outcomes. and moderators.
Journal of management. Vol 34(3). 375-409.
Raisch. S. Birkinshaw. J. Probst. G. & Tushman. M. L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing
exploitation and exploration for sustained performance. Organization science. Vol 20(4). 685-695.
Roozitalab. A. & Majidi. M. (2017). Factors affecting on improvement employee empowerment: Case study:
Saipa Corporation. International Review. Vol (1-2). 9-17
379

Roozitalab. G. & Mehrabi. J. (2018). THE EFFECT OF TIME ORIENTATION ON THE VISION REALIZABILITY AND
STRATEGIC PERFORMANCE WITH THE MODERATING ROLE OF PERCEIVED UNCERTAINTY. National Academy
of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. Vol (3). 1174 - 1180
Simsek. Z. (2009). Organizational ambidexterity: Towards a multilevel understanding. Journal of management
studies. Vol 46(4). 597-624.
Taródy. D. (2016). Organizational ambidexterity as a new research paradigm in strategic management.
Vezetéstudomány-Budapest Management Review. Vol 47(5). 39-52.
Tempelaar. M. M. (2010). Organizing for Ambidexterity: Studies on the pursuit of exploration and exploitation
through differentiation. integration. contextual and individual attributes Vol (No. EPS-2010-191-STR).
Tuan. L. T. (2016). Organisational ambidexterity and supply chain agility: the mediating role of external
knowledge sharing and moderating role of competitive intelligence. International Journal of Logistics
Research and Applications. Vol 19(6). 583-603.
Usman. B. Muslem. A. Nur. E. Saiful. U. S. K. & Yunus. M. M. (2019). A STRATEGIC PERFORMANCE OF SCHOOLBASED MANAGEMENT FOR HIGH SCHOOLS IN ACEH. INDONESIA. Academy of Strategic Management Journal.
Vol 18(3). 1-7
Vatish. M. Strunz‐McKendry. T. Hund. M. Allegranza. D. Wolf. C. & Smare. C. (2016). sFlt‐1/PlGF ratio test for
pre‐eclampsia: an economic assessment for the UK. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Vol 48(6). 765771.
Voss. G. B. & Voss. Z. G. (2013). Strategic ambidexterity in small and medium-sized enterprises: Implementing
exploration and exploitation in product and market domains. Organization Science. Vol 24(5). pp. 1–19.
Wang. X. & Wei. S. (2018). The Monitoring Role of Institutional Investors: Geographical Proximity and
Investment Horizon. 1-49.
Wheelen. T. L. & Hunger. J. D. (2010). Concepts in strategic management and business policy. 12th ed.
Pearson Education India.
Wingerden. J. V. Bakker. A. B. & Derks. D. (2016). A test of a job demands-resources intervention. Journal of
Managerial Psychology. Vol 31(3). 686-701.

380
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الملخص
هد هذا البحث للتعر نلى العالقة بين لغة تقارير األعمال الموساااااااعة (XBRLد وأبعادها (الدعم التنظيمي
المدرك ،وجودة البرمجيات ،وتجربة البرمجيات ،وسهولة االست،دام ،وال،برة والمعرفةد وتحسين جودة التقارير المالية
وأبعادها (جودة المعلومات المحاساااااابية ،وجودة اوفصاااااااح المحاساااااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالية
الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،ولتحقيق أهدا البحث است،دم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة
تم تطويرها لهذه الغاية .التي اشاااااااتملت وحدة المعاينة من (المديرين الماليين والمحاسااااااابين الماليين ،و مديرل التدقيق
ا لداخلي وندارل ال تدقيق ا لداخلي ،و مديرين التكنولوج يا وتقن ية المعلو مات وندارل التكنولوج يا وتقن ية المعلو ماتد في
المستويات العليا والوسطى والدنيا في المراكز الرئيسة للبنوك التجارية .وأظهرت نتائج البحث وجود عالقة نيجابية لكل
من أبعاد لغة (XBRLد وأبعاد جودة التقارير المالية ،ف،رج الباحثان بمجموعة من التوصااااااايات؛ أهمها :ضااااااارورة قيام
بورصة عمان بتبني لغة (XBRLد وتطبيقها الفعلي و لك بإعداد برنامج اختيارل لتطبيق هذه اللغة من أجل توحيد طريقة
نعداد وعرض التقارير المالية .والعمل على تنمية قدرات خريجي كلية ندارة األعمال والتجارة واالقتصاااااااد كل حسااااااب
ت،صصه ،و لك بإدخال مساق ي،تص بلغة (XBRLد في ال،طط الدراسية الجامعية.
الكلمات المفتاحية :لغة تقارير األعمال الموسعةXBRL( ،د ،التقارير المالية ،اوفصاح المحاسبي اولكتروني ،المعلومات
المحاسبية ،البنوك.
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The Relationship between Extensible Business Reporting Language (XBRL)
and the Quality Improvement of Financial Reports in the Jordanian
Commercial Banks
Malek Abu Zayed
Amman Arab University

Prof. Nemer Al-Slehat
Amman Arab University

Abstract
The objective of this research is to identify the relationship between the language
and dimensions of the XBRL (perceived organizational support, software quality, software
experience, ease of use, experience and knowledge) and improve the quality and
dimensions of financial reports (quality of accounting information, quality of accounting
disclosure, International Financial Reporting Standards (IFRSs) in Jordanian commercial
banks. To achieve the research objectives, the researcher used the analytical descriptive
method through a questionnaire developed for this purpose. Which included the unit of
inspection (financial managers and accountants, internal audit managers and managers,
managers and administrators of technology and information technology) at the upper,
middle and lower levels of the main centers of commercial banks. The results of the study
showed that there is a positive relationship between both dimensions of the XBRL language
and the quality of the financial reports. The researcher came out with a set of
recommendations. The most important of these is the need for the ASE to adopt the XBRL
language and its actual application by preparing an optional program to implement this
language And presentation of financial reports. And to develop the capacity of graduates of
the College of Business Administration, Commerce and Economics each according to its
specialization, by introducing an XBRL course in university study plans.
Keywords: Extended Business Reporting Language (XBRL), Financial Reporting, Accounting
Disclosure, Accounting Information, Banks.
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المقدمة
مع انتلاااااااار العولمة بالعالم في نهايات القرن الماضاااااااي وتأثيرها بكافة مجاالت الحياة واألعمال ،وجب على
اللركات التجارية والمؤسسات العامة والحكومية االلتحاق بركب التطور لتتمكن من االستفادة من م،رجاتها وما لها من
نيجابيات لتسااااهيل عمل المؤسااااسااااات واللااااركات بكافة القطاعات .وجب على القطاعات كافة متابعة اللاااابكة العنكبوتية
(اونترنتد واالنطالق منها لمواكبة كل ما هو جديد ،و لك باعتبارها األداة الفعالة والمتطورة والقناة الممتازة للوصاااااول
للبيانات والمعلومات بفعالية كبيرة من قبل الفدات الم،تلفة ،وكان ال بد من منظمات األعمال االساااااااتفادة من هذه األداة
لتحقيق رنبتها بالوصااااول نلى األسااااواق الجديدة المنتلاااارة في أرجاا العالم ،فوجب عليها ويجاد طريقة لتقديم تقاريرها
المالية للمساااااتثمرين في داخل حدودها وخارجها ،ولكن التقارير المالية الحالية بإمكانياتها المحدودة وحدودها التقليدية لن
تساااااااتطيع أن تحقق للمنظمات ما تطما نليه ،وهنا بدأت المطالبات العالمية ويجاد طريقة جديدة لتبسااااااايط عملية نعداد
التقارير المالية اولكترونية ات جودة عالية ونلاارها الساات،دامها وتبادلها على المسااتوأ العالمي ،جاا هذا البحث بهد
قياد العالقة بين لغة تقارير األعمال الموسعة (XBRLد ،وتحسين جودة التقارير المالية في البنوك التجارية األردنية.
مشكلة الدراسة:
تعد عملية اوبالغ المالي في منظمات األعمال من أحد أهم المراحل المحاسااااااابية التي يعتمد عليها في نيصااااااال
المعلومات المحاسااااابية لجميع مسااااات،دميها ،ومع ظهور االقتصااااااد الرقمي أدأ لك نلى تطور عملية اوبالغ المالي من
النساااااا الورقية نلى الوثائق اولكترونية التي تمثلت بمجموعة من النسااااااق ) (PDF, XLS, DOC, HTMLولحاجة اللااااااركات
باالن،راث التجارل العالمي لم تكن هذه النسااق متوافقة لتبادل البيانات ،واختال المصااطلحات المحاساابية فيها ،فظهرت
لغة موحدة تقوم على توحيد المصطلحات المحاسبية ،وتسهيل تبادل المعلومات المحاسبية.
أسئلةالدراسة:
جاا هذا البحث لقياد العالقة بين لغة تقارير األعمال الموسعة (XBRLد ،وتحسين جودة التقارير المالية ،وعليه
فإنه يمكن صيانة ملكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
هل يوجد عالقة بين لغة تقارير األعمال الموسااااااعة وتحسااااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات
المحاسااااابية ،وجودة اوفصااااااح المحاسااااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية
األردنية؟
الذل يتفرع عنه األسدلة الفرعية التالية:
 -1هل يوجد عالقة بين الدعم التنظيمي بلغة تقارير األعمال الموسااااااعة وتحسااااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة
المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك
التجارية األردنية؟
 -2هل يوجد عالقة بين جودة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسااااعة وتحسااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة
المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك
التجارية األردنية؟
 -3هل يوجد عالقة بين تجربة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموساااعة وتحساااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة
المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك
التجارية األردنية؟
 -4هل يوجد عالقة بين سااهولة االساات،دام بلغة تقارير األعمال الموسااعة وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة
المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك
التجارية األردنية؟
 -5هل يوجد عالقة بين ال،برة والمعرفة بلغة تقارير األعمال الموساااااعة وتحساااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة
المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك
التجارية األردنية؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية البحث من خالل ما يلي:
 -1مسااااهمتها في األدبيات المتعلقة بموضاااوع البحث ،و لك بتقديم دراساااة حديثة حول الموضاااوع بعدة متغيرات جديدة
حول العالقة بين لغة تقارير األعمال الموسعة (XBRLد بأبعادها ،وتحسين جودة التقارير المالية بأبعادها.
 -2أن تؤدل نتائج البحث وتوصياته نلى نقطة انطالق لبحوث جديدة مستقبلية جديدة في هذا المجال.
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 -3نلقاا الضاااوا على أحد أهم المراحل المحاسااابية وهي اوبالغ المالي ،وبيان العالقة بين لغة تقارير األعمال الموساااعة
التي تعد من وسااااائل اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني الحديث والمتطور ،ومدأ مساااااهمتها في تحسااااين جودة التقارير
المالية.
أهداف البحث:
تتل،ص أهدا هذا البحث بما يلي:
 -1بيان فيما ن ا كان هناك عالقة للغة تقارير األعمال الموساااااااعة وأبعادها (الدعم التنظيمي المدرك ،وجودة البرمجيات،
وتجربة البرمجيات ،وساااااااهولة االسااااااات،دام ،وال،برة والمعرفةد ،منفردة ومجتمعة على جودة التقارير المالية وأبعادها
(جودة المعلومات المحاساااابية ،وجودة اوفصاااااح المحاساااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالية الدوليةد في
البنوك التجارية األردنية.
 -2نلقاا الضاااااوا على أحد أهم المراحل المحاسااااابية وهي اوبالغ المالي ،التي تعد من وساااااائل اوفصااااااح المحاسااااابي
اولكتروني الحديث والمتطور ،ومدأ مساهمتها في تحسين جودة التقارير المالية.
فرضيات البحث:
على ضوا ملكلة البحث وأهدافه تم صيانة الفرضية الرئيسة التالية ،التي سيجرأ اختبارها بهد است،الص
النتائج ،ووضع التوصيات المناسبة ،وهي:
الفرضؤؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤؤة :ال توجد عالقة ات داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ (α≤0.05د بين لغة تقارير األعمال الموسااااعة
وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق
مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
ال توجد عالقة ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α≤0.05د بين الدعم التنظيمي المدرك للغة تقارير األعمال
الموسااعة وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
ال توجد عالقة ات داللة نحصائية عند مستوأ (α≤0.05د بين جودة البرمجيات للغة تقارير األعمال الموسعة
وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق
مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
ال توجد عالقة ات داللة نحصااااااااائية عند مساااااااتوأ (α≤0.05د بين تجربة البرمجيات للغة تقارير األعمال
المو سعة ،وتح سين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحا سبية ،وجودة اوف صاح المحا سبي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
ال توجد عالقة ات داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ (α≤0.05د بين سااااااهولة االساااااات،دام للغة تقارير األعمال
المو سعة ،وتح سين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحا سبية ،وجودة اوف صاح المحا سبي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
ال توجد عالقة ات داللة نحصائية عند مستوأ (α≤0.05د بين ال،برة والمعرفة للغة تقارير األعمال الموسعة،
وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق
مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
أنموذج الدراسة:
لتحقيق نرض الدراسااة والوصااول نلى أهدافها في معرفة العالقة بين المتغير المسااتقل والمتغير التابع ،واعتمد
الباحثان على أنمو ج خاص بهذه الدراسة ،والمبين في اللكل رقم (1د أدناه:
المتغير التابع
المتغير المستقل
XBRL

شكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

الدراسات السابقة:
384

حاولت العديد من الدراسااااات السااااابقة في موضااااوع لغة تقارير األعمال الموسااااعة عربيا وعالميا ،ولكن الحظ
الباحثان عدم وجود دراساااااااات عربية تناولت هذه اللغة بسااااااابب حداثتها وعدم تبنيها في أنلب الدول العربية ،ومن أهم
الدرا سات ال سابقة ات العالقة بمو ضوع الدرا سة الحالية ،التي تم ترتيبها وفقا لت سل سلها الزمني من األقدم نلى األحدث،
ما يأتي:
هدفت دراساااة (أحمد2015 ،د نلى معرفة أثر اسااات،دام نمكانيات لغة (XBRLد على زيادة جودة التقارير المالية
اولكترونية لتحسااااين كفااة سااااوق األوراق المالية المصاااارية ،التي تمت من خالل المنهج الوصاااافي التحليلي،و لك بقيام
الباحثة بتوزيع (200د اساااتبانة على كل من المديرين الماليين باللاااركات المسااااهمة العامة والمحللين الماليين بلاااركات
الوساطة المالية المدرجة في البورصة المصرية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن عدم وجود طريقة معيارية موحدة م،تصة
بإعداد التقارير المالية ونلاااارها ،ووجب لوجود طريقة أكثر فعالية الساااات،دامات تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة بلاااابكة
اونترنت.
وهدفت دراساااااااة (نبراهيم2015 ،د نلى معرفة األثر المتوقع السااااااات،دام التدقيق المساااااااتمر في تعزيز مالامة
التقارير المالية المنلااااااورة بلغة التقرير المالي اولكتروني الموسااااااع .واعتمدت الباحثة على المنهج الوصاااااافي التحليلي،
وتكون مجتمع الدراسااة من ممارسااي مهنة التدقيق الداخلي وال،ارجي .ومن أبرز النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة نن
اسااات،دام مدخل التدقيق المساااتمر بتقنياته المتعددة يؤثر في كل من القدرة التنبؤية للتقارير المالية المنلاااورة بلغة النلااار
اولكتروني المالي الموسااع ،فيتم نيصااال تلك التقارير لمساات،دميها بالتوقيت المناسااب .والساات،دام مدخل التدقيق المسااتمر
دور أكثر فاعلية في تعزيز مالئمة التقارير المالية المنلورة نلكترونيا بلغة (XBRLد.
بينما هدفت دراسة ) (Zhenkun, 2015نلى استكلا تأثير لغة تقارير األعمال الموسعة (XBRLد على جودة
التقارير المالية ومهنة المحاساابة ،ن اساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي من خالل نعداد االسااتبانة ،وتوزيعها،
ونجراا المقابالت للحصول على آراا المحاسبين الذين است،دموا لغة (XBRLد من بعد است،دام هذه اللغة مقارنة من قبل
اساات،دامها ،وأظهرت نتائج الدراسااة أنه يوجد تأثير الساات،دام لغة (XBRLد على جودة التقارير المالية ومهنة المحاساابين
بلاااااكل كبير ،ومن المحتمل أن يصااااابا هذا التأثير أكبر مع مرور الوقت مع تطور تقنية (XBRLد ومساااااتوأ تبنيه ،وال
يوجد أثر على نبطاا أو تسريع عمل المحاسبين على المدأ القصير عندما يتم تبني لغة (XBRLد ألول مرة.
وهدفت دراساة (العربيد و قرطالي2016 ،د لمعرفة أثر اوفصااح المحاسابي اولكتروني على منفعة المعلومات
المحاسابية ،وتم اسات،دام المنهج الوصافي التحليلي ،فتم دراساة اللاركات المسااهمة واللاركات الوسااطة المالية المدرجة
في أ سواق المال العربية .ومن أهم النتائج التي تو صلت نليها الدرا سةبوجود عالقة نيجابية بين كل من نوعية المعلومات
وأسلوب عرضها على اونترنت في اللركات المساهمة قيد الدراسة ومنفعة المعلومات المحاسبية.
وهدفت دراسة (رشوان وأبو مصطفى2017 ،د للتعر نلى أثر است،دام لغة التقارير (XBRLد كأداة لإلفصاح
اولكتروني على جودة التقارير المالية في ظل معايير المحاساابة الدولية  ،IFRSواعتمدت الدراسااة على المنهج الوصاافي
التحليلي ،فاساات،دمت االسااتبانة أداة للدراسااة ،وتكون مجتمع الدراسااة من اللااركات المدرجة في بورصااة فلسااطين ،فبلغ
عدد أفراد العينة (86د موظفا و موظفة .وأظهرت نتائج الدراسة أن اوفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية  IFRSيعزز
اساااات،دام لغة (XBRLد؛ مما يؤدل نلى تحسااااين ال،صااااائص النوعية لجودة المعلومات المحاساااابية التي تحتويها التقارير
المالية.
وهدفت دراسااة )(Gandoman&Rostami, 2017نلى قياد تأثير لغة تقارير األعمال الموسااعة على تعزيز
جودة التقارير المالية لللااااركات المدرجة في بورصااااة طهران لألوراق المالية ،فاساااات،دمت الدراسااااة المنهج الوصاااافي
التحليلي ،على شكل استبانةوالتي وزعت على المديرين الماليين والمحاسبين ومدققي الحسابات .وأظهرت نتائج الدراسة
بوجود عالقة مباشارة وهامة بين اولمام بلغة تقارير األعمال الموساعة (XBRLد ،وتحساين جودة التقارير المالية ،وزيادة
شفافية التقارير وكفااة العمليات المحاسبية التنفيذية.
وهدفت دراساااة )(Tawik, &Hayek, &Alsmady, 2017للتعر نلى تطبيق لغة تقارير األعمال الموساااعة
(XBRLد في تطوير المعلومات اولكترونية في اللاااااركات الصاااااناعية األردنية ،فتمثل مجتمع الدراساااااة من اللاااااركات
الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان المالي وعددها (70د شركة صناعية ،وتم تحديد العينة بـااااااا (%28د من
المجتمع أل ما يقارب (20د شركة ،فاست،دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي أداة للدراسة التي تمثلت بصورة استبانة،
ووزعت على كل من المديرين الماليين والمحا سبين الرئي سين ومدققي الح سابات العاملين في هذه ال لركات بواقع (90د
اسااتبانة تم تحليلها للوصااول نلى النتائج .وأوضااحت نتائج الدراسااة بأن األفراد العاملين في اللااركات الصااناعية األردنية
قيد البحث يدعمون تطبيق التقنيات الحديثة بما في لك لغة تقارير األعمال الموساااااااعة ولما لها من أثار نيجابية على
تطوير المعلومات اولكترونية المنلورة على الموقع اولكتروني.
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وهدفت دراسااااة ) (Benbouali&Berberi, 2018نلى تسااااليط الضااااوا على دور لغة (XBRLد في اوفصاااااح
اولكتروني وكيل يساااااهم على فاعلية وكفااة سااااوق األوراق المالية الجزائرل ،وتم تحديد مجتمع الدراسااااة باللااااركات
المدرجة في سوق األوراق المالية في الجزائر ،وقام الباحث باست،دام المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة البيانات الواردة
من أداة الدراسة والتي تمثلت باالستبانة ،والتي وزعت على محاسبي البنوك والمديرين والمستلارين والمحليين الماليين
ومدققي الحساااابات بواقع (50د اساااتبانة قابلة للتحليل ،ومن أظهرت النتائج أن اسااات،دام لغة (XBRLد يجعل من التقارير
المالية المنلورة ات شفافية وموضوعية وسهلة الوصول نليها ،ونمكانية تحليلها من قبل المحليين الماليين وقابلية تبادلها
بين م،تلل مؤساااااساااااات العالم ،وتمتاز بالسااااارعة والفاعلية في اللاااااركة؛ مما ينعكس بلاااااكل نيجابي ،ويعزز الثقة بين
المستثمرين وسوق األوراق المالية.
وهدفت دراساااة )(Awad, 2018نلى تقييم التقارير المالية المعدة بمعايير البالغ المالي الدولية  IFRSبظل اسااات،دام لغة
تقارير األعمال الموسعة (XBRLد والم،اطر على جودة المعلومات اولكترونية المرتبطة بلغة (XBRLد ،وقد أجريت الدراسة على
شااركتين من شااركات ،وهما :اللااركة المصاارية لالتصاااالت ،وشااركة جلوبال تليكوم القابضااة ،وتم اساات،دام المنهج االسااتقرائي
واالسااتنتاجي لتحليل القوائم المالية األساااسااية (قائمة المركز المالي ،وقائمة الدخل والدخل اللااامل اآلخر ،وقائمة التدفقات النقديةد
لكلتا اللاااركتين ولقياد درجة التناساااب بينهما،وأظهرت نتائج الدراساااة أنه ال يتم تطبيق لغة (XBRLد في بيدة األعمال المصااارية،
فيواجه مسااااااات،دمي المعلومات المالية ونير ال مالية بذل الجهد والكثير من الوقت في ندخال البيانات وتدقيقها وتحليلها ،ن نن
اللاااااركات تقدم تقاريرها بلاااااكل ورقي نلى هيدة الرقابة المالية المصااااارية ،ومع تبني اسااااات،دام (XBRLد يمكن أن يقلل من تكلفة
معالجة البيانات ،ورفع كفااتها للتحليل وللمقارنة؛ مما يؤدل نلى زيادة جودة التقارير المالية اولكترونية؛ مما يعكس نيجابا على
كفااة سوق المال المصرل.
هدفت دراساااااااة ) (Hosseini, &AbdulWadood, &Azar, 2018نلى معرفة أثر العوامل الوظيفية التي تؤثر على
قبول لغة (XBRLد في شركة النفط الوطنية اويرانية واللركات التابعة لها ،واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي فاست،دم
االسااتبانة أداة للدراسااة وعددها (141د قابلة للتحليل ،وتكونت وحدة المعاينة من المديرين الماليين والمسااتلااارين الماليين ومديرل
تكنولوجيا المعلومات .وأظهرت نتائج الدراسااة بأن العوامل الوظيفية ات تأثير كبير لتحسااين أداا وننتاجية الوظيفية بظل اساات،دام
لغة (XBRLد.

منهجية الدراسة:
اتبعت الدراساااااة الحالية المنهج الوصااااافي والتحليلي ،ولذلك لتحقيق نايات دراساااااة المتغيرات المساااااتقلة ،وبيان العالقة
االرتباطية لمتغير البحث التابع.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسااااة وعينته من البنوك التجارية األردنية المرخصااااة ترخيص أردني من قبل البنك المركزل
األردني وعددها (13د بنكا بالمسا اللامل لجميع البنوك.
مصادر جمع المعلومات:
لغايات تحقيق أهدا البحث واختبار فرضااااياته ،تم جمع البيانات باالسااااتعانة بالمصااااادر األولية والثانوية ،فتم
االساااتعانة بالمصاااادر األولية من خالل االساااتبانة التي تم االعتماد عليها وتصاااميمها لغاية هذه الدراساااة ،أما المصاااادر
الثانوية فتمثلت بالكتب العربية واألجنبية والدوريات والمقاالت ،نضااافة نلى الدراسااات السااابقة المتعلقة بهذا الموضااوع،
و لك من أجل تغطية الجانب النظرل من البحث.
أساليب تحليل البيانات:
الختبار فرضااايات الدراساااة فقد تم اسااات،دام االختبارات اوحصاااائية في برنامج ) (SPSSوباسااات،دام األسااااليب
اوحصائية اآلتية:
 -1الوسط الحسابي من أجل تحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة.
 -2االنحرا المعيارل من أجل تحديد مدأ تلتت اوجابات عن الوسط الحسابي للبيانات.
 -3التكرارات والنسب المدوية و لك لوصل آراا العينة المبحوثة حول متغيرات الدراسة.
 -4اختبار كرونباخ ألفا و لك من أجل اختبار مدأ االعتمادية على أداة جمع البيانات المسااااااات،دمة في قياد المتغيرات
المستقلة والتابعة.
 -5معامل ارتباث بيرسون و لك من أجل معرفة مستوأ أو نمط قياد المتغيرات التي سيتم أيجاد العالقة بينهما.
اختبار الفرضيات وتحليل النتائج:
بعد جمع بيانات البحث ،وبناا على ما تم االسااتناد عليه من أساااليب نحصااائية ،تم تحليل البيانات التي تم جمعها
الست،الص النتائج للركات العينة ،ويلتمل تحليل النتائج على التحليل الوصفي لمتغيرات البحث باست،دام عدة مقاييس
نحصاااائية وصااافية ،مثل :الوساااط الحساااابي ،واالنحرا المعيارل ،نضاااافة نلى التحقق من قوة االرتباث بين المتغيرات
المستقلة والمتغيرات التابعة للبحث باست،دام معادلة معامل ارتباث بيرسون الختبار فرضيات البحث.
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اإلحصاءات الوصفية لعينة البحث ومتغيراتها
يعرض هذا الجزا من البحث التحليل الوصفي لمتغيرات البحث على النحو االتي:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للغة تقارير األعمال الموسعة
تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للغة تقارير األعمال الموسعة ،والجدول رقم (1د يوضا لك.
الجدول( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للغة تقارير األعمال الموسعة
الرتبة
1
2
3
4
5

البعد
الرقم
جودة البرمجيات
2
تجربة البرمجيات
3
الدعم التنظيمي المدرك
1
ال،برة والمعرفة
5
سهولة االست،دام
4
لغة تقارير األعمال الموسعة ككل

المتوسط الحسابي
3.71
3.49
3.48
3.43
3.32
3.49

االنحراف المعياري
.5976
.529
.387
.644
.593
.444

المستوى
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

يبين الجدول رقم (1د أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (3.71-3.32د ،فجاات جودة البرمجيات في
المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (3.71د ،بينما جاات سهولة االست،دام في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي
بلغ (3.32د ،وبلغ المتوسط الحسابي للغة تقارير األعمال الموسعة ككل (3.49د.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة التقارير المالية
تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية لجودة التقارير المالية ،والجدول رقم (2د يوضااااا
لك.
الجدول(:)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة التقارير المالية
الرتبة

الرقم

1
2
3

1
3
2

البعد
جودة المعلومات المحاسبية
التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية
جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني
جودة التقارير المالية ككل

المتوسط
الحسابي
3.89
3.84
3.60
3.78

االنحراف
المعياري
.826
.740
.650
.647

المستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

يبين الجدول رقم (2د أن المتوساااااطات الحساااااابية قد تراوحت ما بين (3.89-3.60د ،فجاات جودة المعلومات
المحا سبية في المرتبة األولى بأعلى متو سط ح سابي بلغ (3.89د ،بينما جاات جودة اوف صاح المحا سبي اولكتروني في
المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (3.60د ،وبلغ المتوسط الحسابي لجودة التقارير المالية ككل (3.78د.
نتائج اختبار الفرضيات
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الرئيسة
ال توجد عالقة ات داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (α≤0.05د بين لغة تقارير األعمال الموساااعة وتحساااين جودة
التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساااااابية ،وجودة اوفصاااااااح المحاساااااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير
اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضااية تم اساات،راج معامل ارتباث بيرسااون بين لغة تقارير األعمال الموسااعة وبين تحسااين جودة
التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساااااابية ،وجودة اوفصاااااااح المحاساااااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير
اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (3د يوضا لك.
الجدول (:)3معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين لغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة التقارير المالية بأبعادها في
البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
جودة المعلومات المحاسبية

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.
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لغة تقارير األعمال الموسعة
**.673
.000
107
**.690
.000
107
**.726
.000
107

يتبين من الجدول رقم (3د وجود عالقة نيجابية دالة نحصااااائيا بين لغة تقارير األعمال الموسااااعة وبين تحسااااين
جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسبية ،وجودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني ،والتوافق مع معايير
اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الفرعية األولى
ال توجد عالقة ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ (α≤0.05د بين الدعم التنظيمي المدرك للغة تقارير األعمال
الموسااعة وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضية تم است،راج معامل ارتباث بيرسون بين الدعم التنظيمي بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين
تحسين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسبية ،وجودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني ،والتوافق مع
معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (4د يوضا لك.
الجدول ( :)4معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين الدعم التنظيمي بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة التقارير
المالية بأبعادها في البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
جودة المعلومات المحاسبية

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

الدعم التنظيمي المدرك
**.331
.000
107
**.255
.008
107
**.388
.000
107

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.
يتبين من الجدول رقم (4د وجود عالقة نيجابية دالة نح صائيا بين الدعم التنظيمي بلغة تقارير األعمال المو سعة
وبين تحساااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسااااابية ،وجودة اوفصااااااح المحاسااااابي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الثانية
ال توجد عالقة ات داللة نحصائية عند مستوأ (α≤0.05د بين جودة البرمجيات للغة تقارير األعمال الموسعة
وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق
مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضية تم است،راج معامل ارتباث بيرسون بين جودة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين
جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسااابية ،وجودة اوفصااااح المحاسااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ
المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (5د يوضا لك.
الجدول ( :)5معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين جودة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة التقارير المالية
بأبعادها في البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
جودة المعلومات المحاسبية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.
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جودة البرمجيات
**.583
.000
107
**.425
.000
107
**.509
.000
107

يتبين من الجدول رقم (5د وجود عالقة نيجابية دالة نحصائيا بين جودة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة
التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في
البنوك التجارية األردنية.

نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الثالثة
ال توجد عالقة ات داللة نحصاااائية عند مساااتوأ (α≤0.05د بين تجربة البرمجيات للغة تقارير األعمال الموساااعة وتحساااين جودة
التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في
البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضااية تم اساات،راج معامل ارتباث بيرسااون بين تجربة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسااعة وبين تحسااين جودة
التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في
البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (6د يوضا لك.
الجدول ( :)6معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين تجربة البرمجيات بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة التقارير المالية
بأبعادها في البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
جودة المعلومات المحاسبية

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

تجربة البرمجيات
**.564
.000
107
**.662
.000
107
**.681
.000
107

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.

يتبين من الجدول رقم (6د وجود عالقة نيجابية دالة نحصااااااااائيا بين تجربة البرمجيات بلغة تقارير األعمال
الموسااااااعة وبين تحسااااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساااااابية ،وجودة اوفصاااااااح المحاساااااابي
اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الرابعة
ال توجد عالقة ات داللة نحصائية عند مستوأ (α≤0.05د بين سهولة االست،دام للغة تقارير األعمال الموسعة
وتحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق
مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضااية تم اساات،راج معامل ارتباث بيرسااون بين سااهولة االساات،دام بلغة تقارير األعمال الموسااعة
وبين تحساااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسااااابية ،وجودة اوفصااااااح المحاسااااابي اولكتروني،
والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (7د يوضا لك.
الجدول ( :)7معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين سهولة االستخدام بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة
التقارير المالية بأبعادها في البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
جودة المعلومات المحاسبية

معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

سهولة االستخدام
**.534
.000
107
**.619
.000
107
**.646
.000
107

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.

يتبين من الجدول رقم (7د وجود عالقة نيجابية دالة نحصااائيا بين سااهولة االساات،دام بلغة تقارير األعمال الموسااعة وبين
تحسااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساابية ،وجودة اوفصاااح المحاساابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير
اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون للفرضية الفرعية الخامسة
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ال توجد عالقة ات داللة نحصائية عند مستوأ (α≤0.05د بين ال،برة والمعرفة للغة تقارير األعمال الموسعة وتحسين
جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسااابية ،وجودة اوفصااااح المحاسااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ
المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
لقياد هذه الفرضية تم است،راج معامل ارتباث بيرسون بين ال،برة والمعرفة بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين
جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاسااابية ،وجودة اوفصااااح المحاسااابي اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ
المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية ،والجدول رقم (8د يوضا لك.

الجدول ( :)8معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين الخبرة والمعرفة بلغة تقارير األعمال الموسعة وبين تحسين جودة
التقارير المالية بأبعادها في البنوك التجارية األردنية
أبعاد المتغير التابع
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد
معامل االرتباث R
الداللة اوحصائية
العدد

جودة المعلومات المحاسبية

جودة اوفصاح المحاسبي اولكتروني

التوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية

الخبرة والمعرفة
**.624
.000
107
**.717
.000
107
**.640
.000
107

* دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.05د.
** دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (0.01د.

يتبين من ال جدول رقم (8د وجود عال قة ني جاب ية دا لة نحصااااااااائ يا بين ال،برة والمعر فة بل غة ت قارير األع مال
الموسااااااعة وبين تحسااااااين جودة التقارير المالية بأبعادها (جودة المعلومات المحاساااااابية ،وجودة اوفصاااااااح المحاساااااابي
اولكتروني ،والتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدوليةد في البنوك التجارية األردنية.
نتائج الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5

توصلت الدراسة بعد نجراا التحليل اوحصائي نلى مجموعة من النتائج ،يمكن نبرازها على النحو التالي:
أوضحت الدراسة الميدانية على وجود عالقة نيجابية مرتفعة بين لغة (XBRLد وتحسين جودة التقارير المالية ،ن تستطيع
نمكانياتها نحداث تغيير كبير في عملية نعداد ونلر التقارير المالية.
اتفقت عينة الدراسة بأن التقارير المالية المنلورة بلغة (XBRLد تتوافق مع معايير اوبالغ المالي الدولية وبلكل مرتفع؛
مما يؤدل نلى تحسين ال،صائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية.
توصلت الدراسة بناا على رأل المبحوثين على أن است،دام لغة (XBRLد سيقوم بتطوير اوفصاح المحاسبي اولكتروني،
وزيادة من جودته وشفافية التقارير المنلورة ورفع كفااة المعلومات المحاسبية.
أجمعت عينة الدراسة على أن است،دام لغة تقارير (XBRLد يرفع من كفااة القائمين عليها ومن جودة التقارير المالية من
حيث الزيادة في دقتها من خالل قرااتها بلكل ألي ورقمي مما يضيل عليها سمات الجودة.
توصلت الدراسة بأن كل من (الدعم التنظيمي المدرك ،وجودة البرمجيات ،وتجربة البرمجيات ،وسهولة االست،دام،
وال،برة والمعرفةد ات عالقة نيجابية لتحسين أداا وننتاجية الوظيفة للقائمين عليها لعينة الدراسة في ظل است،دام لغة
(XBRLد ؛ مما يؤدل نلى تحسين كفااة جودة التقارير المالية المنلورة بلغة (XBRLد ورفعها.

التوصيات:
.1

.2
.3
.4
.5

في ضوا النتائج التي تم التوصل نليها في هذا البحث ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل في:
ضرورة قيام بورصة عمان بتبني لغة (XBRLد ،وتطبيقها الفعلي و لك بإعداد برنامج اختيارل لتطبيق هذه اللغة من أجل
توحيد طريقة نعداد التقارير المالية وعرضها ،ومن ثم البدا في نعداد برنامج نلزامي لجميع اللركات المساهمة العامة
لما له أثر نيجابي على بيدة االستثمار ،وندخال هذه اللركات لبوابة االستثمار العالمي ،ووجوب الملرع أن يمارد
الضغوطات باتجاه تطبيق هذه التقنية الحديثة.
ضرورة قيام القائمين بتطبيق لغة (XBRLد والجهات الحكومية الم،تصة بإنلاا ضوابط رقابية لتطبيق هذه اللغة لدأ
تطبيقها ألول مرة.
أهمية ملاركة أصحاب المصالا الم،تلفين (المحاسبين ،وشركات البرمجيات ،والهيدات التنظيمية ،والمجتمع األكاديمي،
وأطرا أخرأ ات صلةد في اعتماد لغة (XBRLد بسبب مسؤولياتهم الملتركة.
العمل على تنمية قدرات خريجي كلية ندارة األعمال والتجارة واالقتصاد كل حسب ت،صصه ،و لك بإدخال مساق ي،تص
بلغة (XBRLد في ال،طط الدراسية الجامعية لكل من درجة البكالوريود ودرجة الماجستير على حد سواا.
ضرورة نجراا المزيد من البحوث في م،تلل القطاعات والصناعات لكل منها على حدأ و لك لقلة هذه البحوث في
األردن ،ونجراا دراسات ميدانية للتعر نلى فوائد است،دام لغة (XBRLد وعيوبها في اللركات عند تطبيقها.
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أثر األمان الوظيفي والتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل :دراسة حالة
د .عماد محمد المعال
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2019/9/14:

محمود بكر حسين القضاة
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الملخص

هدفت هذه الدراسااااااااة للتعر نلى دور الدعم االجتماعي كمتغير معدل في أثر األمان الوظيفي والتداخل بين
الحياة ،والعمل على نية ترك العمل في شااااركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ،أما عينة الدراسااااة
فتكونت من (270د مسااتجيبا من العاملين في كافة المسااتويات اودارية،وقد تم تطوير اسااتبانة لجمع المعلومات والبيانات
ال،اصااة في الدراسااة ،واساات،دم الباحثان األساااليب الوصاافية في تحليل البيانات ،وتم اختبار الفرضاايات باساات،دام تحليل
االنحدار ال،طي المتعدد والبساااايط ،وخلصاااات الدراسااااة نلى عدد من النتائج؛ أهمها :يوجد أثر و داللة نحصااااائية للدعم
االجتماعي كمتغير معدل في العالقة بين األمان الوظيفي على نية ترك العمل ،ويوجد أثر و داللة نحصاااائية لتداخل بين
الحياة والعمل على نية ترك العمل ،وفي ضوا النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات ،أبرزها :ضرورة اهتمام ندارة
المؤساااااااساااااااات الحكومية بالدعم االجتماعي للعاملين وتطوير أسااااااااليب حديثة في ت،فيل أعباا العمل؛ ن يعدل الدعم
االجتماعي من نية ترك العاملين للعمل ،وندراك األثر السااااااالبي للتداخل بين الحياة والعمل لدأ العاملين،نضااااااااافة نلى
ضاااااارورة اهتمام شااااااركة المناطق الحرة والمناطق التنموية بأنظمة الحوافز والتعويضااااااات التي تتناسااااااب مع التحديات
والصعوبات التي تواجهها العاملين داخل العمل وخارجه.
الكلمات المفتاحية :األمان الوظيفي ،التداخل بين الحياة والعمل ،نية ترك العمل.
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The Impact of Job Security and Home Interference on Intention to Leave: A
Case Study.
Mahmood AL Qudah
Amman Arab University

Dr. Imad AL-Muala
Amman Arab University

Abstract
This study aimed to identify the role of social support as a moderator variable in the
relationship of job security and homework interference on intention to leave in Jordanian
Group Company of free zones and development zones. The study sample consisted of (270)
employees which chosen from all levels of management, were a questionnaire developed
as data collection method, and distributed to the study sample. The study used descriptive
methods for data analysis, and hypothesis testing using multiple linear regression analysis
using SPSS statistical program. The study found statistically significant impact of social
support as a moderator in the relationship job security and homework interference on
intention to leave, According to the study findings, it came to many recommendations, the
most significant: the necessary for management of government organizations to pay
attention to the social support for employees and the development of new methods to
lighten the work burdens, as social support could modify the intention to leave among
employees, and identifying the negative impact of homework interference, In addition, the
Jordanian company of free and development zones should importantly pay attention to
incentive and compensation system in line with challenges and support for the employees
in and out the work
Key Words: Job Security, Home Interference, Intention to Leave.
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المقدمة
تسعى منظمات األعمال لضمان مستوأ عال من األداا في ظل المنافسة التي تلهدها األسواق محليا وعالميا،
و لك من خالل تبني نستراتيجيات وسياسات تضمن استقطاب وتعيين العاملين المناسبين واالحتفاظ بهم.
وتسااااهم عدة عوامل في زيادة التحديات التي توجهها ندارات هذه المنظمات بلاااكل عام وندارة المورد البلااارية
بلاااكل خاص ،منها عوامل تتعلق بالعمل نفساااه واَخرأ تتعلق بالعامل ،ومن هنا يتضاااا دور ندارة الموارد البلااارية في
ضرورة فهم االحتياجات والمتطلبات المعنوية والمادية لألفراد العاملين ،والمساعدة في ت،فيل من نية ترك العمل لديهم.
و حاز مفهوم نية العاملين لترك العمل على اهتمام الباحثين والكتاب من خالل الوقو على أسااااااابابه ومحاولة
الت،فيل منه؛ ن برز نمو ج موارد ومتطلبات العمل ،فقدم هذا النمو ج توضااااااايحا لتكون نوايا ترك العمل لدأ األفراد،
نتيجة زيادة في متطلبات العمل المادية والمعنوية ،وفي ظل نياب أو نقص الموارد الالزمة ألداا مهام العمل،ن ينتج
عنها عدد من تحديات التي يوجهه العامل ،وأن ازدياد متطلبات العمل يؤدل نلى تداخل بين حياة الفرد الل،صية وعمله،
ومن جهة اَخرأ يعد األمان الوظيفي هو أحد الموارد التي ت،فل من حدة الضاااااااغوث النفساااااااية والمادية على العامل
(عمورة2014 ،د.
وتسااااااعى المنظمات نلى المحافظة على موقعها التنافسااااااي واوسااااااتراتيجي من خالل االسااااااتثمار في نقاث قوتها الداخلية
وخصااااااوصااااااا (المورد البلاااااارلد ،فتعمل على تقديم عوائد ات قيمة ومنفعة لكل فرد من العاملين في المنظمة ،وخلق بيدة عمل
تتصاااال باألمان واالسااااتقرار ،مما يجنبها الفلاااال ،وتحمل كلل عالية متمثلة بتزايد نوايا ترك العمل لدأ األفراد ،وبالتالي ارتفاع
تكاليل التأمين وتعويضات والمنافع التي يستحقها العاملون.

مشكلة الدراسة:
تكمن ملاااكلة الدراساااة في معرفة نوايا ترك العمل وتحديدها لدأ العاملين في شاااركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة
والتنموية و لك من خالل فهم ودراسة وتحليل بعض العوامل األساسية (األمان الوظيفي،والتداخل بين الحياة والعملد المؤثرة بنية
األفراد العاملين لترك العمل؛ مما يقود الفرد نلى مغادرة اللركة ،أو تأثير سلبا على أداا العاملين واللركة على حدا سواا.
وقد اسااتدل الباحثان على ملااكلة الدراسااة من خالل توصاايات عدد من الدراسااات السااابقة ،فأوصاات دراسااة ريم عمورة
(2014د بضااارورة المحافظة على مساااتوأ مناساااب من التداخل بين الحياة والعمل نظرا ألهميته وأثره في مساااتوأ أداا وننتاجية
العاملين ،وأشااارت دراسااة ) ,Heijden,Dam,and Hasslhorn (2009نلى نمكانية ت،فيض نية ترك الموظفين للعمل من خالل
وجود الدعم االجتماعي الذل تقدمه اودارة للعاملين ،ومساااعدتهم في تحقيق التوازن بين الحياة والعمل ،وتحسااين نوعية بيدة العمل
بلاااكل عام .نضاااافة نلى وجود عدد من الفجوات العملية تتعلق بمساااتويات متوساااطة ومرتفعة من نية ترك العمل لدأ العاملين في
قطاعات م،تلفة في األردن.
وبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة هو اوجابة عن السؤال األساسي :أثر األمان الوظيفي والتداخل بين الحياة والعمل
على نية ترك العمل بين العاملين في شركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية؟ والمنبثق عن أنمو ج الدارسة التالي:

المتغير التابع

المتغير المستقل
▪
▪

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات المبينة في الجدول رقم(1د
وبناا على سؤال الدراسة وأنمو ج الدارسة فقد تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة األولى (:(HO1
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (≤α0.05د لألمان الوظيفي على نية ترك العمل.
الفرضية الرئيسة الثانية (:(HO2
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (≤α0.05د للتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل.
الدراسات السابقة:
 .1الدراسات باللغة العربية:
دراسة علي ( )2013أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على نية ترك العمل دور سلوك المواطنة التنظيمية كمتغير
وسيط دراسة ميدانية بالتطبيق في البنوك السودانية.
هدفت هذه الدراسااة للتعر نلى أثر ممارسااات ندارة الموارد البلاارية (تقييم األدااد وساالوك المواطنة التنظيمية
على نية ترك العمل لدأ الموظفين العاملين في البنوك التجارية السااااودانية بفروعها الرئيسااااة ،أما عينة الدراسااااة فبلغت
(257د موظفا وموظفة ،واسااات،دمت الدراساااة المنهج الوصااافي االرتباطي ،أظهرت الدراساااة في نتائجها نلى أن سااالوك
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المواطنة التنظيمي ساااااائد بدرجة عالية بين الموظفين العاملين بفروع الرئيساااااة في البنوك التجارية الساااااودانية ،ووجود
عالقة نير مباشر بين ممارسة تقييم األداا ونية ترك العمل من خالل سلوك المواطنة التنظيمية ،وبينت الدراسة عدد من
التوصاااايات أهمها ضاااارورة أن تكون معايير األداا واضااااحة لجميع الموظفين وأن يتعرفوا على نتائج تقييم أدائهم فذلك
يزيد من اعتقاد الموظل بالعدالة ونزاهة التقييم ،ونرد سااااااالوك المواطنة التنظيمية لدأ الموظفين بالبنوك التجارية
السودانية من خالل تلجيعهم على مساعدة زمالئهم بتجنب نثارة ال،الفات في العمل واستغالل وقتهم ،وعلى ضوا لك
يمكن االساااااتفادة من دراساااااة علي (2013د من خالل بناا جزا من الجانب النظرل للدراساااااة الحالية فيما يتعلق في نية
ترك العمل ،وأنها تبين كيفية بناا أداة الدراسة.
دراسؤة مرسؤي ( )2014أثر القيادة التبادلية في الشؤعور بعدم األمان الوظيفي واالنسؤحاب النفسؤي من العمل "دراسؤة
ميدانية".
هدفت الدراسااة نلى توضاايا تأثير القيادة التبادلية في اللااعور بكل من عدم األمان الوظيفي و االنسااحاب النفساي
من العمل ،وقد تحدد مجتمع الدراساة بجامعة الزقازيق –جمهورية مصار العربية ،أما عينة الدراساة فبلغت (420د فردا
من المعيدين والمدرسين المساعدين ،واست،دمت الدراسة كل من المنهج الوصفي والمنهج التفسيرل،وأظهرت الدارسة
في نتائجها نلى أن مدركات مفردات العينة للقيادة التبادلية تؤثر معنويا وساااااالبا في مدركاتهم نحو عدم األمان الوظيفي و
كذلك أشااارت نلى أن القيادة التبادلية تؤثر معنويا وساالبا لمسااتوأ االنسااحاب النفسااي من العمل لمفردات عينة الدراسااة،
وعلى ضوا لك أظهرت الدراسة عدد من التوصيات؛ أهمها :ضرورة قيام المديرين في الجامعات محل الدراسة بتقديم
الدعم والمسااااندة والملاااورة لمرؤوسااايهم والمدرساااين واونصاااات لهم ومناقلاااة آرائهم و أفكارهم ،ونعالمهم بالمكافآت
والعوائد التي ساايحصاالون عليها في حال قيامهم بإنجاز األهدا واألعمال المطلوبة منهم ،وبذلك تسااتفيد الدراسااة الحالية
من دراسة مرسي (2014د في التعريل بعدم األمان الوظيفي.
أجرت عمورة ( )2014دراسؤؤؤؤة بعنوان "أثر العوامل المعنوية الخاصؤؤؤؤة بالعاملين على نوايا ترك العمل دراسؤؤؤؤة حالة
على شركة االتصاالت السورية سيريتل"
هدفت هذه الدراسااة للتعر نلى العالقة بين العوامل المعنوية ال،اصااة بالعاملين في شااركة ساايريتل السااورية،
وقد تكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملين في شركة االتصاالت السورية سيريتل وعددهم  1800موظل وموظفة،
من ثم جرأ اختيار عينة علاااااااوائية طبقية تناسااااااابية من العاملين فبلغت (209د موظفين وموظفات ،ولتحقيق هدفها
اساات،دمت الدراسااة المنهج االسااتنتاجي ،وأظهرت الدراسااة في نتائجها أنه ال يوجد أثر و داللة نحصااائية لقدرة العاملين
على تحقيق التوازن بين العمل والحياة على نوايا ترك العمل ،وكذلك يفترض قطاع االتصااااالت وجود مساااؤوليات على
العاملين تقتضي التضحية ببعض المسؤوليات الحياتية والعائلية الحياتية والعائلية خاصة في األقسام التقنية والبرمجية في
ال لركة؛ ن يوافق أنلبية أفراد العينة على نعطائهم األولوية للعمل على ح ساب حياتهم ال ل ،صية نال أن ندراكهم لطبيعة
وحساااسااية عملهم تجعلهم قادرين على التعامل مع هذا التناقض بالطريقة الفضاالى ،و على ضااوا لك بينت الدراسااة عدد
من التو صيات ،منها يتوجب على ندارة المنظمة اوبقاا على م ستوأ مر ضي من التوازن بين العمل والحياة و لك نظرا
ألثر هذا التوازن على الجانب النفساااااااي والمعنول ال،اص بالعاملين الذل البد و أن ينعكس على مساااااااتويات أدائهم
وننتاجيتهم ،وتأمين المرافق التي تساااعد العاملين على اختصااار الوقت الضااائع كوجود مركز لألطفال في المنظمة األمر
الذل يقدم الراحة والوقت لألمهات العامالت على وجه ال،صااااوص أو تأمين المواصااااالت خاصااااة للعاملين المقيمين في
المناطق البعيدة ،وعلى لك يمكن االسااااتفادة من دراسااااة عمورة (2014د في تعريل بماهية التوازن بين الحياة والعمل
ونوايا ترك العمل عند بناا جانب من اوطار النظرل للدراساااة الحالية المعني بتوضااايا ماهية التداخل بين الحياة والعمل
ونوايا ترك العمل ،ناهيكم عما يمكن االساااااتفادة منه في التعر نلى جملة اوجرااات التنفيذية ،والمعالجات اوحصاااااائية
التي ا ست،دمتها درا سة عمورة (2014د في سعيها لتحقيق أهدافها ،وهو األمر الذل يمكن أن ير شد الدرا سة الحالية في
مساعيها لتحقيق أهدافها.
دراسؤؤة بدوده (  ) 2018أثر ضؤؤغوط العمل على نيه تركه " دراسؤؤة حالة المؤسؤؤسؤؤة العمومية االسؤؤتشؤؤفائية سؤؤليمان
عميرات بتقرت".
هدفت هذه الدراسة نلى الكلل عن أثر ضغوث العمل على نية ترك العمل بين العاملين في المؤسسة العمومية
االساااتلااافائية "ساااليمان عميرات" في الجزائر ،أما عينة الدراساااة فبلغت (140د موظفا و موظفة من جميع المساااتويات
اودارية ،واست،دمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت الدراسة في نتائجها أنه توجد عالقة قوية بين ضغوث
العمل ونية تركه في المؤسااااسااااة ،وعلى ضااااوا لك بينت الدراسااااة عدد من التوصاااايات؛ أهمها الحرص على الظرو
المالئمة والملجعة من حيث بيدة العمل ،و تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات الكافية عن وظائفهم وعن المؤسسة التي
يعملون بها ،والوقو على ملااااااااكل العمل والتحديات التي تواجهه العاملين والعمل على معالجتها لتجنب تركهم للعمل،
وبناا على لك تعد دراساااة بدوده (2018د مرجعا مهما للدراساااة الحالية لالساااتفادة منها فيما يتعلق في نية ترك العمل،
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الذل يعد أحد متغيرات الدراسااة الحالية ،بما يسااهم في نعداد جزا من الجانب النظرل للدراسااة الحالية المعني بنية ترك
العمل.

 .2الدراسات باللغة اإلنجليزية:
Heijden et al ,(2009), Intention to leave Nursing: The Importance Of Interpersonal Work
Context, Work-Home Interference, And Job Satisfaction Beyond The Effect Of
Occupational Commitment.
هدفت الدراسااااااة نلى البحث فيما أ ا كان التفاعل اللاااااا،صااااااي مع مكونات العمل والتداخل بين الحياة والعمل،
والرضااا الوظيفي ،سااو يتنبأ بنوايا ترك العمل وتأثير االلتزام المهني للممرضااات في مؤسااسااات الرعاية الصااحية في
هولندا ،وقد حدد مجتمع الدراسااة بمؤسااسااات الرعاية الصااحية في هولندا ،أما عينة الدراسااة فبلغت (1187د ممرض اا و
ممرضة ،واست،دمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج نلى أن بيدة العمل نير الداعمة و كذلك نوعية
القيادة المن،فضة و وجود تداخل عال بين الحياة والعمل يؤدل نلى ان،فاض مستوأ الرضا الوظيفي وهو ما يتنبأ بدوره
برنبة الممرضاااااات في ترك العمل بعد العام األول و كذلك وجود عالقة سااااالبية مباشااااارة بين تداخل الحياة والعمل ونية
الممرضااات على ترك العمل ،وعلى ضااوا لك بينت الدراسااة عدد من التوصاايات؛ أهمها يمكن تقليل ترك الممرضااات
للعمل من خالل وجود الدعم االجتماعي الذل يقدمه الموظفين في العمل ،ومسااااااااعدتهم على الجمع بين الحياة والعمل،
وتحسين نوعية القيادة لدأ الملرفين.
Van Schalkwyk et al, (2010), Job Insecurity, leadership Empowerment Behaviour,
Employee Engagement And Intention To Leave In A Petrochemical Laboratory.
هدفت هذه الدراسة نلى التحقق من العالقة بين انعدام األمان الوظيفي ،سلوك تمكين القيادة وملاركة الموظفين،
ونية تركهم لعملهم في م،تبرات البتروكيماويات العاملة في جنوب نفريقيا ،وقد حدد مجتمع الدراساااااااة باألفراد العاملين
بم،تبرات البتروكيماويات العاملة في جنوب نفريقيا ،أما عينة الدراساااااااة ،فبلغت (240د موظفا وموظفة ،واسااااااات،دمت
الدراساااة المنهج االرتباطي ،وبعد تحليل نجاباتهم أظهرت النتائج أن انعدام األمان الوظيفي لم يكن له االثر الكبير في نية
ترك العمل وملااااركة الموظفين ،وكذلك أظهرت النتائج أن سااالوك تمكين القيادة له نثر نيجابي في ملااااركة الموظفين و
ان،فاض نية ترك العمل،وعلى ضاااااوا لك بينت الدراساااااة عدد من التوصااااايات؛ أهمها يجب تمكين سااااالوك القيادة لدأ
المديرين ألنه يؤثر في ملااااااركة الموظفين مما له دور في ان،فاض نية ترك العمل،وعليه يمكن االساااااتفادة من دراساااااة
) Van Schalkwyk et al (2010في التعريل بماهية األمان الوظيفي ونية ترك العمل ،مما يسااااااهم في بناا جزا من
الجانب النظرل للدراسة الحالية ،ويفيد في تحديد بعض مؤشرات قياد األمان الوظيفي للدراسة الحالية.
Muala et al, (2015), The Impact Of Organizational Factors On Nurses Turnover Intention
Behaviour At Public Hospitals In Jordan: How Does Leadership, Career Advancement And
Pay-Level Influence The Turnover Intention Behaviour Among Nurses.
هدفت هذه الدراساااة نلى اساااتكلاااا العالقة بين العوامل التنظيمية ( القيادة ،وفرص التقدم ،ومساااتوأ األجورد
ونية ترك العمل بين الممرضات في المستلفيات العامة في األردن ،وقد حدد مجتمع الدراسة بالممرضات العامالت في
المسااااتلاااافيات العامة في األردن،أما عينة الدراسااااة فبلغت (346د ممرضااااة ،واساااات،دمت الدراسااااة المنهج الوصاااافي
االرتباطي ،وأظهرت نتائج الدراسااااة نلى وجود عالقة ات داللة نحصااااائية بين مسااااتوأ القيادة واألجور على نية ترك
العمل بين الممر ضات و وجود عالقة ضعيفة بين فرص التقدم ونية ترك العمل بين الممرضات ،وعلى لك يمكن بينت
الدارساااااة عدد من التوصااااايات؛ أهمها تحساااااين مساااااتوأ القيادة وتوفير فرص لتقدم الوظيفي و رفع األجور والمكافدات
للممرضااات مما يسااهم في ت،فيض نية ترك العمل في هذا القطاع ،ويمكن االسااتفادة من دراسااة )Muala et al (2015
في التعريل بماهية نية ترك العمل عند بناا جانب من اوطار النظرل للدراساااة الحالية المعني بتوضااايا ماهية نية ترك
العمل ،ناهيكم عما يمكن االسااتفادة منه في التعر نلى جملة اوجرااات التنفيذية ،والمعالجات اوحصااائية سااتساات،دم في
هذه الدراسة.
Lee et al ,(2017), Job Insecurity And Turnover Intention: Organizational Commitment As
Mediator.
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هد فت هذه الدراسااااااااة نلى التحقيق في العالقة بين ان عدام األ مان الوظيفي و ن ية ترك الع مل ،و تأثير االلتزام
التنظيمي كمتغير وسااااايط لهذه العالقة في اللاااااركات العاملة في كوريا الجنوبية ،وقد حدد مجتمع الدراساااااة باللاااااركات
الصااناعية العاملة في كوريا الجنوبية ،أما عينة الدراسااة ،فتمثلت (12د شااركة صااناعية ،فجرأ اختيار عينه منها بلغت
(459د موظفا وموظفة من كافة المسااتويات اودارية في هذه اللااركات ،واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي،
وأظهرت النتائج نلى وجود عالقة نيجابية بين انعدام األمان الوظيفي و نية ترك العمل ،وهذا ما أثبت الفرضاااية الرئيسا اة
األولى ،وأن انعدام األمان الوظيفي يقلل من االلتزام التنظيمي الذل بدوره يحفز النية لترك العمل ،وعلى ضاااااااوا لك
بينت الدراساااااة عدد من التوصااااايات؛ أهمها ينبغي على الباحثين المساااااتقبليين اسااااات،دام عوامل اَخرأ ( نحو :الرضاااااا
الوظيفي ،والثقة باودارة د نير االلتزام التنظيمي التي قد تؤثر في انعدام األمان الوظيفي مع نية ترك العمل ،و يمكن
اال ستفادة من درا سة ) lee et al (2017في بناا جانب مهم من اوطار النظرل للدرا سة الحالية ب لقيها األمان الوظيفي
و نية ترك العمل.
Wang et al, (2017), The Relationships Among Work-Family Conflict, Turnover Intention
And Organizational Citizenship Behaviour In The Hospitality Industry Of Taiwan.
هدفت الدراسااة للتعر نلى العالقة ما بين صااراع بين األساارة والعمل على نية دوران العمل وساالوك المواطنة
التنظيمية في قطاع السياحة وال،دمات في تايوان ،وقد حدد مجتمع الدراسة األفراد العاملين في قطاع السياحة وال،دمات
في تايوان ،أما عينة الدراسااة ،فتمثلت بلااركات قطاع السااياحة و ال،دمات في تايوان ،فجرأ اختيار عينة علااوائية منها
بلغت (325د موظفا وموظفة،و اساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي،ةأظهرت النتائج وجود ارتباث نيجابي بين
الصاااراع األسااارة والعمل مع نية دوران العمل أل أنه كلما زادت صاااراعات بين األسااارة والعمل للموظل زادت درجة
ميل الموظفين نلى نية دوران العمل  ،وكذلك وجود ارتباث سااااالبي بين الصاااااراع األسااااارة والعمل مع سااااالوك المواطنة
التنظيمية ،وعلى ضااااوا لك بينت الدراسااااة عدد من التوصاااايات ،منها :على اللااااركات السااااياحة والضاااايافة في تايوان
التركيز على بيدة عمل الموظفين التي تؤدل نلى زيادة رفاهية الموظفين وبالتالي هي أكثر عرضااااااااه لجذب وتحفيز،
واالحت فاظ باألفراد الموهوبين ونث بات ك فااة أكبر باألع مال من خالل المواز نة بين ت كاليل الع ما لة واألداا وسااااااالوك
المواطنة التنظيمية ،ومن ثم يمكن االساااتفادة من دراساااة ) Wang et al (2017في بناا جانب مهم من اوطار النظرل
للدراسة الحالية بلقيها :التداخل بين الحياة والعمل و نية ترك العمل ،ويمكن االستفادة من دراسة )Wang et al (2017
في نعداد جانب مهم من مقياد–أداة-الدراسة الحالية.
Nyberg et al, (2018), Does Work-Personal Life Interference Predict Turnover Among Male
And Female Managers, And Do Depressive Symptoms Mediate The Association? A
Longitudinal Study Based On A Swedish Cohort.
هدفت هذه الدراساااااة نلى معرفة أ ا كان تداخل بين الحياة العملية والحياة اللااااا،صاااااية يتنبأ بدوران العمل لدأ
الذكور واالناث لدأ العاملين في اللركات السويدية ،وقد تحدد مجتمع الدراسة بمجموعة من السكان السويد العاملين و
مناصاااب اودارية ،أما عينة الدراساااة فبلفت  1458موظفا وموظفة تم اخذها على مدة  4سااانوات ،واسااات،دمت الدراساااة
المنهج اوح صائي الو صفي ،وأظهرت الدرا سة في نتائجها نلى وجود تأثير مبا شر بين تداخل الحياة العملية وال ل ،صية
ودوران العمل بلااااكل أقوأ بالنساااابة للذكور مقارنة بالمديرين اوناث كذلك وجود تأثير ل داللة نحصااااائية بين التداخل
بين الحياة العملية والحياة الل،صية والدوران اودارل بين كل من الرجال والنساا ،وعلى ضوا لك بينت الدراسة عدد
من التوصيات؛ أهمها :تأسيس شروث تنظيمية الالزمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الل،صية بين اوداريين
واالحتفاظ بالمواهب اودارية من الذكور و اوناث ،وبناا على لك تعد دراسااة (2018د  Nyberg et alمرجعية مهمة
للدراسة الحالية لالستفادة منها في ما يتعلق في التداخل بين الحياة والعمل ،الذل يعتبر أحد متغيرات الدراسة الحالية ،بما
يسهم في نعداد جزا من الجانب النظرل للدراسة الحالية المعني في التداخل بين الحياة والعمل.
المنهجية واإلجراءات:
منهجية الدراسة:
اعتمدت دراسااااة على المنهج الوصاااافي التحليلي ،باسااااتعراض أبرز األدبيات والدراسااااات السااااابقة ات العالقة
بمتغيرات الدراسااااة مع نجراا بعض التحليل والمقارنة ما أمكن ،لك لتغطية الجانب النظرل من الدراسااااة ،تم اساااات،دام
البرامج والمعالجات اوحصااااائية المناساااابة واختبار فرضاااايات الدراسااااة ونجابة أساااادلتها ،بهد التعر نلى أثر األمان
الوظيفي والتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل :دراسااااااااة حالة شاااااااركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة
والتنموية في المملكة األردنية الهاشمية.
مجتمع الدراسة:
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تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية -األردن ،حيث
تتكون من مناطق الحرة وعددها (6د ،ومناطق التنموية وعددها(2د والبالغ عدد موظفيه (800د موظل وموظفة.
عينة الدراسة:
تتكون وحدة المعاينة من جميع العاملين في شاااركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة و التنموية ،وقد تم توزيع
(320د اسااتبانة على عينة الدراسااة باساات،دام أساالوب العينة الميساارة ،وقدبلغ المجموع الكلي لالسااتباناتالمسااتردة (270د
مستجيبا ،وهي تمثل %84من عدد االستبانات الموزعة ،ولم يتم نهمال أل استبانة نظرا الكتمال المعلومات فيها.
أداة جمع المعلومات:
تم است،داماالستبانة والمكونة من جزأين هما:
الجزء األول :خصاااص لبيان العوامل الديمونرافية للعينة مثل (النوع االجتماعي ،والعمر ،والحالة االجتماعية ،والمؤهل
العلمي ،والموقع الوظيفي ،وسنوات ال،برةد.
الجزءالثاني :خصاااص للعبارات التي تقيس متغيرات الدراساااة المساااتقلة والتابعة ،وتم اسااات،دام مقياد ليكرت ال،ماساااي
(موافق جاادا  5عالمااات ،وموافق  4عالمااات ،وموافق نلى حااد مااا  3عالمااات ،ونير موافق عالمتااان ،ونير موافق
جداعالمة واحدةد.
نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
بعد أن انتهت عملية جمع البيانات الالزمة للدراساة بواساطة اداتها ،تم ندخالها نلى جهاز الحاساوب ،وتم تحليلها
باساات،دام برنامج الحزمة اوحصااائية للعلوم االجتماعية (SPSSد ،وقد تم تحليل البيانات باساات،دام األساااليب اوحصااائية
المناسبة.
اختبار فرضيات الدراسة:
أوال :اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
وتنص هذه الفرضية على أنه:
" :Ho1ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α≥0.05د لألمان الوظيفي على نية ترك العمل".
الجدول (:)1نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد ألثر األمان الوظيفي على نية ترك العمل
النموذج
االنحدار
ال،طأ
المجموع

تحليل التباين )(ANOVA
مربع
درجات
مجموع
المتوسطات
الحرية
المربعات
17.607
2
35.214
62.583
.281
267
75.117
269
110.331
معامل االرتباث ) ،0.443 = (Rمعامل التحديد )0.196 =(R2

قيمة )(F
المحسوبة

الداللة المعنوية
Sig
*0.000

* ات داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (≥ α0.05د.
يتبين من الجدول رقم (1د أن األمان الوظيفي كمتغير مستقل يفسر ما نسبته (%19.6د من التباين في مستوأ
ن ية ترك الع مل ،فبل غت قي مة م عا مل الت حد يد  ،R2=0.916و باالعت ماد على قي مة ) (Fللنمو ج التي بل غت )،(62.853
ومساااااااتوأ الااداللااة المعنويااة لااه ) (Sigالتي بلغاات ) ،(0.000يتبين أن أثر األمااان الوظيفي في نيااة ترك العماال و
داللةنحصاااااااائية وأن النمو ج جيد ،مما يعني أن االرتباطات الداخلية بين العوامل ليسااااااات كبيرة ،وبالتالي يدخل المتغير
المستقل في التحليل.
وبناا على النتائج في الجدول (1د ترفض الفرضاااية الرئيساااة األولى (الصااافريةد ،وتقبل الفرضاااية البديلة التي
تنص على:
"يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ (≤0.05 αد لألمان الوظيفي على نية ترك العمل".
ثانيا :اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على أنه:
" :Ho2ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α ≥0.05د للتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل".
الجدول ( :)2نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد ألثر التداخل بين الحياة والعمل في نية ترك العمل
تحليل التباين )(ANOVA
النموذج

مجموع
المربعات

درجات
الحرية
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مربع
المتوسطات

قيمة )(F
المحسوبة

الداللة المعنوية
Sig

االنحدار
القيمة المتبقية
المجموع

17.706
2
35.214
.281
267
75.117
62.583
269
110.331
معامل االرتباث ) ،0.418 = (Rمعامل التحديد )0.175 = (R2

0.000

* ات داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (≥ α0.05د.
يتبين من الجدول رقم (2د أن التداخل بين الحياة والعمل كمتغير مساااااااتقل يفسااااااار ما نسااااااابته ( (%17.5من
االختالفات بين استجابات عينة الدراسة في مستوأ بين الحياة والعمل ونية ترك العمل ،فبلغت قيمة معامل التحديد R2
=0.175ونساابة التباين الكلي الباقي لم يفساارها النمو ج وتفساارها عوامل أخرأ وباالعتماد على قيمة ) (Fللنمو ج والتي
بلغت ) ،(62.583ومستوأ الداللة المعنوية له ) (Sigالتي بلغت ) ،(0.000يتبين أن أثر التداخل بين الحياة والعمل على
نية ترك العمل و داللة نحصائية ،وأن النمو ج جيد ،مما يعني أن االرتباطات الداخلية بين العوامل ليست كبيرة وبالتالي
يدخل المتغير المستقل في التحليل.
وبناا على نتائج الجدول (2د ترفض الفرضاااية الرئيساااة الثانية (الصااافريةد ،وتقبل الفرضاااية البديلة التي تنص
على:
"يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ (≤0.05 αد لتداخل بين الحياة والعمل ونية ترك العمل.
النتائج والتوصيات:
النتائج:
يمكن تل،يص النتائج التي توصلت نليها الدراسةعلى النحو اآلتي:
 .1أشارت نتائج الدراسة نلى أنه يوجد أثر لألمان الوظيفي على نية ترك العملفي شركة المجموعة األردنية للمناطق
الحرة والمناطق التنموية ،فيمكن تفسير هذه النتيجة نلى أن الجهود المبذولة من قبل اللركة في تعزيز األمان
الوظيفي لدأ العاملين من خالل توفير مزايا وتحديث أنظمة حوافز وترقية مع السعي لوجود بيدة عمل محفزة
ومنلطة للعاملين يستطيع من خاللها العاملين بالقدرة على اوبداع واالبتكار وتطوير نجرااات العمل؛ مما يعود
على شركة والمستثمرين باألثر اويجابي من خالل تحديث اآلليات العمل وسرعة نجراا العمل وسهولتها وكذلك
يعزز ثقة العاملين في اللركة وبدورها ي،فض من نية ترك العمل لديهم ،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (Lee
) et al ,2017ودراسة ) (Faremi,2017في وجود أثر لألمان الوظيفي بان،فاض نية ترك العمل
للعاملين،واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة ) (Van Schalkwyk,2010ن بينت الدراسة أن األمان الوظيفي
لم يكن له األثر الكبير في نية ترك العمل للعاملين ،ويعزو الباحثان أن أثر األمان الوظيفي بوجود عالقة عكسية
ما بين األمان الوظيفي على نية ترك العمل في شركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية من
خالل نجابات أفراد العينة التي تركزت بلعور أفراد عينة الدراسة باألمان واالستقرار في العمل ،وأنهم جزا
من أسرة اللركة؛ مما يعزز الرضا لدأ العاملين لما تقدمه اللركة ،وتسعى نليه للمحافظة على العاملين لت،فيل
نية ترك العمل لديهم.
 .2أشارت نتائج الدراسة نلى وجود أثرلتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل في شركة المجموعة األردنية
للمناطق الحرة والمناطق التنموية ،فيمكن تفسير هذا النتيجة نلى أن عدم قدرة العامل على التنسيق ما بين
مسؤوليات حياته الل،صية ومتطلبات العمل تعد مؤشرا ومؤثرا في تلكل صراع ،وعدم رضا لدأ العامل في
تحقيق التوازن والتنانم ما بين مسؤولياته الل،صية والعائلية ومتطلبات الوظيفي ،األمر الذل يدفع العامل نلى
التفكير في ترك العمل والبحث عن بيدة عمل تنسجم مع مسؤولياته الل،صية والعائلية ،واتفقت الدراسة الحالية
مع دراسة (بدوده2018 ،د ،ودراسة) ،(Heijden et al, 2009ودراسة (علي2013 ،د في أن هناك تداخال
عاليا ما بين الحياة والعمل يؤدل نلى وجود نية لترك العمل لدأ العاملين ،واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة
(عمورة2014 ،د بأنه ال يوجد أثر لتداخل بين الحياة والعمل على نية ترك العمل ووجود مسؤوليات العمل على
العاملين تقتضي منهم التضحية ببعض مسؤولياتهم الل،صية والعائلية ،ويمكن القول بان،فاض اهتمام ندارة
المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باآلليات والطرق التي تساعد العاملين في التغلب على
التداخل ما بين حياتهم الل،صية والعائلية ومتطلبات العمل ،ومن خالل نجابات أفراد العينة التي تركزت على
وجود تداخل ما بين األدوار التي يقوم بها العامل ،وأنه نير قادر على توفير وقت كافي لعائلته ،األمر الذل
يلكل لديه نوايا لترك العمل التي تترجم لفعل.
التوصيات:
من خالل النتائج التي توصلت نليها الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:
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 .1ضرورة دراسة متغيرات أخرأ لها أثر في نية ترك العمل لدأ العاملين والسيما األبعاد التي لم تتطرق نليها
الدراسة الحالية من ضمن نمو ج موارد ومتطلبات العمل (JDR- Modalد.
 .2ضرورة تطبيق متغيرات الدراسة في بيدات أخرأ من بيدة العمل الحكومي ،مثل :البنوك ،والمستلفيات،
الوزارات والدوائر الرسمية.
 .3توصي الدراسة بأهمية است،دام طرق بحث جديدة وأساليب تحليل م،تلفة تتضمنه أبعاد هذه الدراسة.
 .4ضرورة اهتمام ندارة شركة المجموعة األردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالدعم االجتماعي للعاملين،
وتطوير أساليب حديثة تعزز من دور الدعم الذل تقدمه اللركة للعاملين.
 .5توصي الدراسة بتعزيز األمان الوظيفي لدأ العاملين في المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية ن له األثر
بنية تركهم للعمل.
قائمة المراجع:
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العوامل المؤثرة على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن
د .زياد محمد السعيدات
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2020/1/29:

إياد علي محمد الوحيدي
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/9/5:
الملخص

هدفت الدراسة الحالية معرفة العوامل المؤثرة على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن ،ولتحقيق أهدا
الدراسة است،دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اعتماد االستبانة أداة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من مكاتب
التدقيق ،البالغ عددها (291د أما وحدة المعاينة فقد تم اختيارها بالطريقة العلاااااوائية البسااااايط وتكونت من (252د مدقق
قانوني من العاملين في هذه المكاتب ،علما بأن عدد المدققين الممارسين (387د ،وتم است،دام برنامج الحزمة اوحصائية
للعلوم االجتماعية (Spssد.
وقد توصلت الدراسة نلى مجموعة من النتائج كان من أهمها ،وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة
(α=0.05د للعوامل المؤثرة بأبعادها (جودة األداا المهني ،وكفااة المدققين ،والت،صاااااصاااااية في مكاتب التدقيق ،وحجم
المكتب ،وارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالميةد على الحصة السوقية في األردن.
وقد أوصااات الدراساااة بمجموعة من التوصااايات ،كان من أهمها ،بضااارورة االهتمام بكفااة المدققين ونعطائهم
الدورات التدريبية الالزمة لرفع كفااتهم ،وبضااااااارورة تطبيق معايير الجودة ومتابعة تطبيقها مع المدققين ،نضاااااااافة الى
اللجــوا نلى اندمــاج مكاتــب التدقيــق أو ننلاا التحالفــات اوستراتيجية فيما بينها أو مع اللركات العالمية ،لتكويــن
الكيانــات ات الحجــم الواســع ،القــادرة عــلى امتالك الموارد وال،برات الكبيرة.
الكلمات المفتاحية :مكاتب التدقيق ،الت،صص في مكاتب التدقيق ،كفااة المدققين.
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Factors Affecting Market Share of Auditing Offices in Jordan
Eyed Ali Al-Wehidy
Amman Arab University

Dr. Zeyad Mohammed Al Seadat
Amman Arab University

Abstract
This study aimed at identifying the factors that have impact on the market share of
auditing offices in Jordan. The researcher used the descriptive and analytical methods to
achieve the objectives of the study, and a questionnaire was adopted as a tool for study. The
population of the study consisted of (291) the auditing offices while the sample was chosen
by the random simple sampling method, which was (252) a legal auditor working in these
offices, provided that the number of certified auditors was (387). The researcher used
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) to extract the results of the study.
The study revealed many results, the most important of which is, there is a
statistically significant effect at the level of (α=0.05) of the influencing factors (quality of
professionalism, performance of auditors, privatization in audit offices, size of the office,
and the relation between these audit offices with global audit firms) on the market share in
Jordan.
The study included a number of recommendations, such as the need to pay attention
to the efficiency of the auditors, give the necessary training courses to rise the efficiency of
the auditor and the need to apply quality standards and following up their implementation
with the auditors. The study also recommended the need to resort to the merger of audit
offices or the establishment of strategic alliances between them or with international
companies to form large -scale entities capable of owning great resources and experiences.
Key words: audit offices, specialization in audit offices, and efficiency of auditors.
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اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
تعرضاات العديد من اللااركات في العالم للتراجع المالي ،األمر الذل أدأ نلى انهيارها وبالتالي أعلنت افالسااها،
وخاصة خالل الفترة (2008–1995د ،ونتيجة لذلك تم نقامة دعاوأ قانونية ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة التي تولت
التدقيق على تلك اللركات ،فلم تبرز في تقاريرها بلكل واضا الواقع المالي الحقيقي لللركات التي تتولى التدقيق عليها
ومدأ قدرتها على االسااتمرار .بناا على لك ،قام المعهد األمريكي للمحاساابين القانونيين ( (AICPAبإنلاااا ثالثة مراكز
خاصة بجودة المراجعة ) (Quality Auditو لك سعيا لتعزيز جودة خدمة المراجعـة (التويجرل والنافعابي2008 ،د.
نتيجة لألحداث المتغيرة التي تتعرض لها القطاعات االقتصااادية ،وازدياد مطالب أصااحاب المصااالا بضاارورة
وضااع الضااوابط والمعايير للجهات القائمة على عملية التدقيق ،وأصاابحت مكاتب التدقيق ملزمة بتطوير قدراتها ومواكبة
المسااااااتجدات في معايير التدقيق وطرقه وتطبيقاته ،حتى تتمكن من المنافسااااااة في السااااااوق ،ونظرا للتنوع في المجاالت
االقتصاااادية الم،تلفة ،وازدياد تعقيدات العمليات المحاسااابية ،وحوسااابة نظم المحاسااابة واتسااااع الفجوة بين حملة األساااهم
واساااتثماراتهم ،وخاصاااة مع ظهور اللاااركات المتعددة الجنسااايات ،فقد توجهت األنظار نلى أهمية تكليل مدقق حساااابات
ول كفااة وسمعة عالية ،مما أدأ الى نعادة توزيع الحصة السوقية بين مكاتب التدقيق لصالا شركات التدقيق الكبيرة،
نظرا لقبولها بلكل أكبر عند المستثمرين باعتبارها تمتلك ال،برة والكفااات اوضافية لحرصها على سمعتها المهنية.
وبناا على لك سااعت الدراسااة التعر نلى العوامل المؤثرة على الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق في األردن،
من خالل نجراا دراسة ميدانية بهد ال،روج بنتائج ت سهم في نثراا المراجع السابقة بنتائج عملية من وجهة نظر مدقق
الحسابات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتوزع الحصة السوقية في األردن بين مكاتب تدقيق محلية وأجنبية ،وفقا لما يرنبه مالك اللركات .وبناا على
لك فإن الغرض من الدراسة الحالية ،معرفة العوامل المؤثرة على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن.
ويمكن تحقيق نرض الدراسة من خالل اوجابة عن التساؤالت اآلتية:
السؤال الرئيس :ما هي العوامل المؤثرة على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن؟
وتنبثق من السؤال الرئيس األسدلة الفرعية اآلتية:
السؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لجودة األداا المهني على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن؟
السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لكفااة المدقق على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن؟
السؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر للت،صص في مكاتب التدقيق على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن؟
السؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر لحجم المكتب على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق األردن؟
ال سؤال الفرعي الخامس :هل يوجد أثر الرتباث مكاتب التدقيق األردنية مع شركات تدقيق عالمية على الح صة ال سوقية
لمكاتب التدقيق في األردن؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسااااة في سااااعيها التعر نلى " العوامل المؤثرة على الحصااااة السااااوقية لمكاتب التدقيق في
األردن .ويمكن تل،يص أهمية الدراسة من جانبين ،وهما :األهمية النظرية واألهمية التطبيقية:
 .1األهمية النظرية :تتمثل األهمية النظرية في سعيها لتقديم نطار نظرل م،تصرا للعوامل المؤثرة على الحصة السوقية
لمكاتب التدقيق في األردن ،كذلك تقديم أطار نظرل للحصة السوقية في األردن ،ويأمل الباحثان أن يوفر لك معلومات
ات قيمة للباحثين المستقبلين.
 .2األهمية التطبيقية :تتمثل األهمية التطبيقية في تعميم نتائجها التي من شأنها أن تساهم في تدعيم قرارات مكاتب التدقيق،
و لك من أجل رفع الحصة السوقية لهذه المكاتب ،واستنتاج افتراضات واقتراح التوصيات الالزمة لمكاتب التدقيق.

فرضيات الدراسة:
استنادا على ملكلة الدراسة وأسدلتها قام الباحثان بصيانة عدة فرضيات على النحو اآلتي:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية ( )α=0.05للعوامل المؤثرة (جودة األداا المهني ،وكفااة المدققين،
والت،صاااص في مكاتب التدقيق ،وحجم المكتب ،وارتباث مكتب التدقيق بلاااركات تدقيق عالميةد على الحصاااة الساااوقية
لمكاتب التدقيق في األردن.
الفرضؤؤية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية (α=0.05د لجودة األداا المهني على الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق
العاملة في األردن.
الفرضؤؤية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية (α=0.05د كفااة المدقق المهني على الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق
العاملة في األردن.
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الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية (α=0.05د الت،صص في مكاتب التدقيق المهني على الحصة السوقية
لمكاتب التدقيق العاملة في األردن.
الفرضؤؤية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية (α=0.05د لحجم مكتب التدقيق على الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق
العاملة في األردن.
الفرضؤؤؤؤؤية الخامسؤؤؤؤؤة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤائية (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق بلاااااركات تدقيق عالمية على
الحصة السوقية لمكاتب التدقيق العاملة في األردن.
أنموذج الدراسة:
بهد تحقيق الغرض من الدراساااة والوصاااول نلى أهدافها المحددة في تحديد اثر المتغيرات المساااتقلة على المتغير التابع
وحل نشاااكاليتها واوجابة عن تسااااؤالتها فقد قام الباحثان بتطوير نمو ج خاص بالدراساااة واللاااكل (1د يوضاااا أنمو ج الدراساااة
ونبعادها.

جودة األداا المهني
كفااة المدققين
الت،صص في مكاتب
حجم مكتب التدقيق
ارتباث مكتب التدقيق
بلركة تدقيق عالمية
الشكل :1نموذج الدراسة (المصدر :استنادا إلى المصادر الواردة في الجدول رقم)-1-
الجدول ( :)1مراجع أنموذج الدراسة
المتغير
المتغير المستقل :العوامل المؤثرة بأبعادها (جودة األداا المهني و
كفااة المدققين ،الت،صص في مكاتب التدقيق ،حجم مكتب التدقيق،
ارتباث مكتب التدقيق بلركة التدقيق العالميةد
المتغير التابع :الحصة السوقية

المراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها
عبد الحليم (2015د
اللجيرل (2017د
(kun et al 2011د
العطاونة (2016د،
مطر والدعاد (2015د
(kun et al 2011د

التعريفات اإلجرائية:
▪ جودة األداء المهني :مجموعة من الممارسااااااااات التي عن طريقها يتم تحديد العمل ومتابعته وتحديد القدرات
الالزمة ،لألداا في مكاتب التدقيق في األردن.
▪ تدقيق الحسابات :مجموعة من اوجرااات التي يقوم بها ش،ص أو مجموعة من األش،اص ،بهد نعطاا رأل
مهني محايد حول عدالة تغيير الحسابات المدققة عن الوضع المالي.
▪ التدقيق المالي :وهو التحقق من صاااااااحة البيانات المالية ،وفقا لمعايير التدقيق المتبعة والتأكد من صاااااااحتها
وعدالتها.
▪ الحصؤؤؤة السؤؤؤوقية :النسااابة المدوية التي يمتلكها مكتب التدقيق في الساااوق ،خالل فترة زمنية محددة ،وتقاد من
خالل قساامة أجمال رؤود أموال اللااركات المتعاقد معها المكتب على أجمالي رؤود أموال اللااركات العاملة
في السوق.
▪ التخصص في مكاتب التدقيق :وهو أن يكون المكتب مت،صصا في عمل أو في مجال قطاعي معين ،ويتم قياد
لك من خالل حصته السوقية ،من نجمالي عمالا ،ويكون ا ميزه تنافسية
▪ حجم مكتب التدقيق :يعد حجم المكتب من العوامل التي يتم التمييز على أساسها بين مكاتب التدقيق ،حيث يوجد
مكاتب كبيره وأخرأ متوسااااطة وأخرأ صااااغيرة ،وهناك العديد من األسااااس المساااات،دمة في تصاااانيل مكاتب
التدقيق ،،نحو :أعداد العاملين أو نعداد العمالا أو عدد اللركاا وسمعة المكتب.
▪ كفاءة المدققين :ويقصااااااااد بها امتالك المدققين للمؤهالت العلمية والعلمية وال،برات المهنية ،التي تمكنهم من
القيام باألعمال المناث بهم بأقل تكلفة وزمن ممكن.
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محددات الدراسة وحدودها:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مكاتب التدقيق في األردن.
الحدود الزمانية :انحصرت الحدود الزمانية في الفترة الزمنية للدراسة وهي .2018-2017
الحدود العلمية :اقتصرت متغيرات الدراسة على المتغير المستقل العوامل المؤثرة بأبعادها (جودة األداا المهني ،وكفااة
المدققين ،والت،صاااصاااية في مكاتب التدقيق ،وحجم المكتب والفروع الثانوية له ،وارتباث مكاتب التدقيق بلاااركات تدقيق
عالميةد ،والمتغير التابع الحصة السوقية بالنسبة لمكاتب التدقيق في األردن.
الحدود البشؤؤؤؤرية :ويمثلون مدققي الحسااااابات القانونية ومديرل مكاتب التدقيق في األردن ،الذين يمثلون عينة الدراسااااة
وعددهم (387د مدققا قانونيا.
الدراسات السابقة ذات الصلة
أوالْ :الدراسات باللغة العربية:
الشجيري ( .)2017واقع جودة التدقيق في العرق
هدفت الدراسااة نلى معرفة واقع جودة التدقيق في مكاتب التدقيق وشااركات التدقيق ال،اصااة العراقية ،من خالل
تقييم العوامل المؤثرة في جوة التدقيق كأحد مقاييس جودة التدقيق نير المباشااااااارة ،وابرز أوجه نقاث الضاااااااعل والقوة
والمتطلبات الالزمة لتحسين جودة التدقيق.وتكون مجتمع الدراسة من أصحاب مكاتب وشركات التدقيق ال،اصة العراقية
والبالغ عددها (188د ،وتم توزيع اساتبانة معده التقييم بواقع (10د من أبرز العوامل المؤثرة في جودة التدقيق ،وتو صل
البحث نلى اساااتنتاجات رئيساااة توكد وجود ضاااعل كبير في واقع جودة التدقيق لمكاتب وشاااركات التدقيق العراقية يعود
لعدة عوامل؛ من أبرزها تدني مساااااااتول حجم مكاتب وشاااااااركات التدقيق ،واالفتقار نلى تبنى نظم ونجرااات منظمه
ومتكاملة الرقابة جودة التدقيق ،فضال عن نياب نظام التعليم المستمر ،وأوصت الدراسة بضرورة اندماج مكاتب التدقيق
وأنلاا التحالفات اوستراتيجية وتفعيل التعليم المستمر.
العطاونة ( .)2016العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق الخارجي في األردن وأثرها على جودة التقارير المالية
هدفت الدراسة نلـااى بيـااان العوامـاال المحـااددة لتركـااز سـااوق مهنـااة التـاادقيق ال،ـااارجي فـااي األردن وأثرها على
جودة التقارير الماليـااة ،وتكـااون مجتمـااع الدراسـااة مـاان جميـااع اللـااركات المسـاااهمة العامـااة المدرجـااـااة فـااـااي بورصـااـااة
عمــان لألوراق الماليــة والمتــوفرة بياناتهــا لعــام  2014والبــالغ عــددها (207د شركة ،نضافة نلى مكاتب التدقيق
لحساباتها لذات الفترة والبالغ عددها (26د مكتب تـااااااادقيق ،وتكونت عينة الدراسة من (65د شركة من مجتمع الدراسة.
وأتبعت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي والمنهج االختبارل واالسااتداللي .وأشااارت نتائج الدراسااة نلى وجود أثـااااااااار
نيجـااابي للعوامـاال المحـااددة لظـاااهرة التركـااز ات الصـاالة بمواصـاافات مكتـااب التـاادقيق والمتمثلـااة فـااي كـاال مـاان حجـاام
وسمعة وخبرة مكتب التدقيق على جودة التقارير الماليـااة ،نضافة نلى وجود أثر نيجابي لحجـاام اللـااركة المـاادقق عليهـااا
علـاااااى جـاااااودة التقـاااااارير المالية .وفي ضوا نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة ارتقـااااااا مكاتب التدقيق ال،ارجي
الصغيرة في أعمالها للملاركة في حصة سوقية أكبر ،ودعوة هذه المكاتـااااب للتوسـااااع واالندماج فيمـااااا بينهـااااا لتبـااااادل
ال،بـرات وزيـادة نمكانياتهـا المهنيـة.
عبد الحليم ( .)2015العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري
هدفت هذه الدراسة للتعر نلى العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق ال،ارجي في بيدة األعمال السورية.
وتكونت عينة الدراسااااااة من (115د من مدققين الحسااااااابات المعتمدين لدأ وزارة المالية .وأظهرت نتائج الدراسااااااة أن
العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق ال،ارجي السورل كانت مستوأ جودة األداا المهني للتدقيق ،ودرجة االلتزام
بالمعايير الدولية للتدقيق ،وعملية تحديد أتعاب المدقق ،وحجم مكتب التدقيق .وأوصاااات الدراسااااة بضاااارورة نلاااار ثقافة
القدرة التنافسااااية للمدقق ال،ارجي ،وكذلك ضاااارورة نيجاد ساااابب للتفاعل والتعاون بين مكاتب التدقيق الكبرأ والمكاتب
المتوسطة والصغير.
مطر والدعاس( )2015مدى امتثال مكاتب التدقيق العاملة في األردن الشؤؤؤؤروط ضؤؤؤؤبط الجودة المنصؤؤؤؤوص عليها في
معيار التدقيق الدولي رقم()1
هدفت الدراساة نلى تقييم مدأ امتثال مكاتب التدقيق العاملة في األردن للاروث ضابط الجودة المنصاوص عليها
في معيار التدقيق الدولي رقم(1د أجرأ الباحثان دراسة ميدانية على مرحلتين:
األولى :باسااااات،دام اساااااتبانة وزعت على عينة(170د فردا ،وهم مدققوا الحساااااابات ،العاملون في تلك المكاتب
والجهات الرسمية المسؤولة عن شؤن الرقابة بلغ عدد المدققين(100د واألشرا (70د
أما المرحلة الثانية فتمت على عينة جزئية من العينة األصااااااالية للمرحلة األولى(26د مدققا و(14د من جهات
الرقابة واوشااارا  ،تم تحليل بيانات الدراساااة باسااات،دام اوحصااااا الوصااافي ،واختبارهم باسااات،دام العينة الواحدة كلااافه
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المرحلة األولى من الدراسااة ضااعفا نساابيا لإلنجاز الفعلي لتلك المكاتب في مجال ضاابط الجودة ،وكلاافت المرحلة الثانية
ضعل امتثال تلك المكاتب للروث ضبط الجودة.
وأوصااات الدراساااة نلى نن تحرص مكاتب التدقيق باألردن على ترساااي ثقافة ضااابط الجودة لدأ العاملين فيها،
وتفعيل دور الجهات الرقابية على المهنة.
الشرايري والزعبي ( )2015العوامل المؤثرة على جودة تقرير المحاسب القانوني األردني
هدفت الدراسااة لبيان العوامل المؤثرة على جودة تقرير المحاسااب القانوني األردني ،ولتحقيق هذا الهد سااعت
الدراساااااااة نلى بيان أثر كل من أتعاب التدقيق ونظام الرقابة الداخلية وحجم مكتب التدقيق على جودة تقرير المحاساااااااب
القانوني األردني.
تم اسااات،دام االنحدار المتعدد في اختبار الفرضااايات ،وتكونت عينة الدراساااة من المحاسااابين القانونين األردنيين
المزاولين المهنة تم توزيع(148د اسااااااتبانة خضااااااعت للتحليل (143د ،وتوصاااااالت الدراسااااااة نلى نن هناك أثرا ا داللة
نحصاااائية لنظام الرقابة الداخلية وحجم مكتب التدقيق على جودة تقرير المحاساااب القانوني األردني .وأوصااات الدراساااة
بضرورة فهم نظام الرقابة الداخلية ألنه يساعد المدقق في التقليل من م،اطر التدقيق والتقليل من الوقت والجهد المبذولين
في عملية التدقيق؛ مما يساعد في نصدرا تقرير ل جودة عالية.
عريقات ودباغية ( .)2011أثر التزام شؤؤؤؤؤؤؤركات تدقيق الحسؤؤؤؤؤؤؤؤابات األردنية بمعايير التدقيق الدولية على خططها
اإلستراتيجية التسويقية
هدفت الدراسة بيان أثر التزام شركات تدقيق الحسابات األردنية بمعايير التدقيق الدولية على خططها التسويقية
لتسااويق خدماتها .وتكونت عينة الدراسااة من (4د شااركات تدقيق2( :د محلية و(2د عالمية عاملة في األردن .وتوصاالت
الدراساااااة نلى أن ال،برة المتنوعة والكفااة في العمل هي العناصااااار األهم في اختيار اللاااااركة العميلة لمدققها ال،ارجي.
وأو صت الدرا سة ب ضرورة ا ستحداث مزيج ت سويقي خاص للجنة التدقيق ،ونجراا المزيد من البحوث والدرا سات حول
مدأ انعكاد عناصر هذا المزيج على ال،طط التسويقية للركات التدقيق.
ثانياْ :الدراسات باللغة اإلنجليزية
Abidin and Mohamad-Nor, (2017), Competition in Malaysian Audit Industry: What the
Market is Telling Us
هدفت هذه الدراسااة تساالط الضااوا على هيكل سااوق التدقيق الماليزل ،وكذلك تقيم مسااتوأ المنافسااة في السااوق.
فأشااارت النتائج نلى أن سااوق التدقيق الماليزل من نوع احتكار األقلية ،ن تساايطر أكبر (10د شااركات تدقيق على أكثر
من  %91من السااااوق ،وأن هناك أدلة على أن شااااركة من األربعة الكبار تفقد قبضااااتها في السااااوق ،وشااااركة من نير
األربعة الكبار تطلع نلى الوقو في المراكز األربعة األولى؛ ويلاااااااير لك نلى احتمال أن ينهار الحاجز أمام دخول
اللركات ،ن تتمتع شركات تدقيق الحسابات الصغيرة بفرص أفضل لدخول السوق.
Aobdia (2016), Does the Organization and Culture of the Largest Audit Firms Influence
their Audit Quality and Efficiency
هدفت الدرا سة نلى بيان العالقة والرابط بين أكبر شركة تدقيق داخلي وجودة التدقيق وكفااته .وأظهرت النتائج
ارتباطا سلبيا بين قصور مستوأ مراقبة الجودة على مستوأ اللركة وجودة التدقيق .وعالوة على لك ،يبدو أن عمليات
تدقيق الحسابات أقل كفااة لدأ شركات التدقيق التي تعاني من أوجه قصور على صعيد المنظمة ،وعلى الرنم من زيادة
عدد ساااعات العمل ،نلّا أن رسااوم تدقيق الحسااابات لم تتغير ،كما أن جودة تدقيق الحسااابات تزداد سااوا ،نضااافة نلى أن
شااركات التدقيق التي تعاني من أوجه قصااور ات طابع عملي (قضااايا أداا تدقيق الحساااباتد ال تنفق ما يكفي من الجهد
على تدقيق الحسابات.
Mohamad-Nor and Abidin (2015), the Structure of Malaysian Audit Market: From 2008 to
2010
هدفت الدراسااة نلى توفير المعرفة والتفاصاايل حول هيكل سااوق التدقيق الماليزل قبل وبعد ننلاااا مجلس رقابة
التدقيق .وتلاااامل الدراسااااة جميع اللااااركات المدرجة في ماليزيا في الفترة من  2008نلى  .2010واسااااتند فحص هيكل
سااوق التدقيق نلى معدل رسااوم التدقيق لكل وحدة من الحجم ،وتركيز سااوق التدقيق ،والحصااة السااوقية لللااركة .وتلااير
النتائج نلى أن ساااوق تدقيق الحساااابات في ماليزيا يمكن وصااافه بأنه احتكار القلة ،ن نن هناك تغيرات طفيفة في الساااوق
خالل الفترة  .2010-2008وقد خفضااات التغييرات في نمدادات التدقيق وزادت من رساااوم التدقيق ،وتلاااير النتائج نلى
أدلة على الحجم االقتصاااادل الذل تتمتع به اللاااركات الكبيرة الحجم .في حين أن اللاااركات األربعة الكبرأ ت،فض عدد
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عمالا التدقيق ،ن تركز بدال من لك على عمالا أكبر من خالل التركيز على اللاااااااركات الكبيرة ،وهو ما يعتبر خطوة
نستراتيجية لتجنب العمالا الذين قد يلكلون الم،اطر.
Kun el al. (2011), Auditor market share and industry specialization of non-big 4 firms
هدفت هذه الدراسااة للتحقق من الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق وحصااة التدقيق في سااوق التدقيق الصاايني مع
التركيز على اللاااركات التي تعمل في مجال التدقيق ،وال تصااانل ضااامن األربعة الكبار وكذلك فحص الت،صاااصاااية في
مجال التدقيق على أتعاب التدقيق ،وقد بينت نتائج الدراسااة نن شااركات التدقيق األربعة تسااتفيد من الت،صااصااية والساامعة
التجارية للحصول على أتعاب تدقيق اكبر من نيرها من شركات التدقيق األخرأ كما بينت الدراسة نن شركات التدقيق
األخرأ تحصااال أحيانا على أتعاب مرتفعة نوعا ما مساااتفيدة من الت،صاااصاااية في صاااناعة معينة وخاصاااة مع العمالا
الصغار .بالمقابل ال نستطيع الحصول على مثل هذه األتعاب مع العمالا الكبار بسبب قدرتهم التفاوضية العالية ،واألخذ
بعين االعتبار مكاتب تدقيق الحسابات من نير األربعة الكبار ،واست،دمت الدراسة منهاج استنباطي شملت عينة الدراسة
 1028شركة ،وخرجت الدراسة بالنتائج أن مكاتب التدقيق األربعة تجني أعلى أتعاب ،و لك بسبب الت،صص القطاعي
والعالمة التجارية ،وأن أتعاب اللاااااااركات الكبرأ األربعة على بكثير من أتعاب اللاااااااركات األخرأ ،وأن المدققين
المت،صصين من نير األربعة يحصلون على أتعاب أعلى من صغار العمالا مقارنة بالعمالا الكبار.
وتوصلت الدراسة نلى أن مكاتب التدقيق تعتمد في التسعير على حصتها السوقية وطبيعة عمل العميل ،وأوصت
أيضا بأجراا دراسات مستقبلية.
منهج الدراسة:
لتحقيق أهدا الدراسااااة ،اعتمد الباحثان المنهج الوصاااافي التحليلي :اختبار فرضاااايات بهد تحليل وتصاااانيل
البيانات فتم وصااااال ظاهرة الدراساااااة ومجتمعها ،وتم تصاااااميم اساااااتبانة وتم جمع البيانات من خاللها ،وتحليلها فيما بعد
باست،دام برنامج ) (spssومن ثم التوصل نلى النتائج والتوصيات ال،اصة بالدراسة.
مجتمع الدراسة ووحدة معاينتها:
تكون مجتمع الدراساااة من جميع مكاتب التدقيق العاملة في األردن ،والبالغ عددها (291د مكتبا أو شاااركة حتى
وقت نعداد الدراسااااة ،وتكونت عينة الدراسااااة من العاملين بمهنة مدقق حسااااابات في تلك المكاتب والبالغ عددهم (387د
مدققا قانونيا ،أما وحدة المعاينة فقد تم اختيارها بالطريقة العلااااااوائية البساااااايط من المدققين في تلك المكاتب بمهنة مدقق
حسابات ،وتم توزيع  260استبانة على وحدة المعاينة ) (Sekaran & Martin, 1992الملحق (4د ،وتم استرداد 252
منها ،وبعد التدقيق تم استبعاد  7استبانات و لك لعدم اكتمال اوجابات في بعضها وعدم الجدية في بعضها اآلخر ،وبذلك
كان عدد االستبانات الصالحة وجراا التحليل اوحصائي عليها  245استبانة أل ما نسبته  % 94.2من عدد االستبانات
الموزعة ،والجدول (2د يبين وصل ألفراد وحدة المعاينة:
الجدول ( :)2خصائص عينة الدراسة (ن=)245
المتغير

الت،صص العلمي

المؤهل العلمي

عدد سنوات ال،برة في
مجال التدقيق ال،ارجي

اللهادات المهنية

الفئة
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
ندارة أعمال
اقتصاد
المجموع
دكتوراه
ماجستير
بكالوريود
دبلوم
المجموع
أقل من  5سنوات
من  - 5أقل من  10سنوات
من  - 10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
المجموع
JCPA
CPA
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العدد
224
13
8
0
245
21
45
168
11
245
30
43
65
107
245
169
103

النسبة المئوية
91.4
5.3
3.3
0
100.0
8.6
18.4
68.6
4.5
100
12.2
17.6
26.5
43.7
100.0
43.6
26.6

CISA
CIA
المجموع

79
36
387

20.4
9.4
100

أوالً :التخصص العلمي
يلير الجدول (2د نلى أن المدققين الحاصلين على شهادة المحاسبة أعلى تكرار (224د بنسبة  ،% 91.4فيما
بلغ عدد المدققين الحاصاالين على شااهادة العلوم مالية ومصاارفية (13د ما نساابته  % 5.3من عدد أفراد العينة ،ثم تالهم
المدققين الحاصاااالين على شااااهادة ندارة األعمال بتكرار (8د مدققين بنساااابة  ،% 3.3أما ت،صااااص االقتصاااااد فلم يحمل
شهادته أل مدقق حسابات من أفراد وحدة المعاينة أل ما نسبته .% 0
ثانياً :المؤهل العلمي
فيما ي،ص المؤهل العلمي ،يظهر الجدول (2د أن نسااابة المدققين من حملة شاااهادات البكالوريود كانت األعلى
بين باقي الت،صااااصااااات ،ن بلغ عددهم (168د مدققا ليلااااكلوا ما نساااابته (%68،6د ،فيما تلتها نساااابة حملة شااااهادات
الماجسااااتير بتكرار بلغ (45د مدققا بنساااابة (%18.4د ومن بعدها حملة شااااهادة الدكتورة بتكرار (21د مدققا ما نساااابته
(%8.6د من أفراد وحدة المعاينة وكان حملة شهادة الدبلوم األقل تكرارا فبلغ عددهم (11د مدققا بنسبة (%4.5د.
ثالثاً :عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق الخارجي
يبين الجدول (2د أن المدققين من ول ال،برة ( 15سااااانة فأكثرد هم األعلى تكرارا فبلغ عددهم (107د بنسااااابة
(%43.7د ،ثم تالهم ول ال،برة (-10أقل من 15سااااانةد بتكرار (65د مدققا ما نسااااابته (%26.5د ،ومن ثم كان ول
ال،برة (-5أقل من  10ساانواتد فبلغ عددهم (43د مدققا بنساابة (%17.6د ،وكان عدد المدققين التي خبرتهم (أقل من 5
سنواتد األقل فبلغ (30د مدققا ما نسبته (%12.2د من أفراد وحدة المعاينة.
رابعاً :الشهادات المهنية
يالحظ من الجدول (2د أن الحاصاااالين على شااااهادة  JCPAهم األعلى تكرارا فبلغ عددهم (169د مدققا بنساااابة
(%43.6د من عدد اللهادات المهنية ،ثم تالهم الحاصلين على شهادة  CPAفبلغ عددهم (103د مدقق بنسبة (%26.6د
ومن ثم الحاصاااالين على شااااهادة  CISAبتكرار (79د مدقق ما نساااابته (%20.4د ،وكان عدد المدققين الحاصاااالين على
شهادة  CIAاألقل تكرارا (36د مدققا ما ن سبته (%9.4د من عدد ال لهادات المهنية الحا صل عليها أفراد وحدة المعاينة،
ويالحظ أن المجموع لعدد اللااهادات المهنية أعلى من عدد أفراد العينة ،و لك بساابب حصااول بعض المدققين على أكثر
من شهادة مهنية.
مصادر جمع البيانات:
قام الباحثان بجمع وتحليل بيانات الدراسة النظرية والعملية باالعتماد على نوعين من المصادر هما:
• المصؤؤادر الثانوية :وهي تلك البيانات التي تم الحصااول عليها من المصااادر المكتبية ومن المراجعة األدبية للدراسااات
السااابقة ،واألبحاث المنلااورة في المجالت العلمية واوحصااااات الرساامية والتقارير الصااادرة عن الجهات الم،تصااة في
المملكة األردنية الهاشمية ،نضافة نلى شبكة اونترنت في المواضيع التي ت،ص موضوع الدراسة ،و لك لوضع األسس
العلمية واوطار النظرل للدراسة.
• المصؤؤؤؤادر األولية :قام الباحثان بإعداد أداة الدراسااااة المتمثلة باالسااااتبانة ،و لك لجمع البيانات عن متغيرات الدراسااااة
العوامل المؤثرة على الحصة السوقية لمكاتب التدقيق في األردن.
أداة الدراسة:
قام الباحثان بتطوير اسااااااتبانة تغطي أبعاد متغيرات الدراسااااااة المسااااااتقلة والتابعة جميعها ،وتم تكوينها وبنااها
وتوزيعها على وحدة العينة .والتأكد من صااااااادقها الظاهرل وقدرتها على جمع ما يراد لها جمعها ،واعتمد الباحثان في
قياد متغيرات الدراسة على المقاييس الواردة في الدراسات السابقة التي تم ثبوت موثوقيتها ومصداقيتها .وتطوير بعض
العبارات التي لم ترد فيها وهي ضرورية للقياد ،وتكونت االستبانة من قسمين رئيسين ،هما:
القسم األول :وي،تص في المتغيرات الل،صية ألفراد عينة الدراسة (الت،صص العلمي ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات
ال،برة ،واللهادات المهنيةد.
القسؤؤؤم الثاني :واختص هذا القسااام بالفقرات التي يتم من خاللها قياد متغيرات الدراساااة المساااتقلة والتابعة ،وتكون من
(33د فقرة لقياد المتغير المساااااتقل بأبعاده (جودة األداا المهني ،وكفااة المدقق المهني ،والت،صاااااصاااااية ،وحجم مكتب
التدقيق ،وارتباث مكاتب التدقيق بلااااركات تدقيق عالميةد ،أما المتغير التابع الحصااااة السااااوقية فقد تكون من (12د فقرة
لقياسه.
إجراءات الدراسة:
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لتحليل بيانات واختبار فرضاااايات الدراسااااة تم االعتماد على مقياد ليكرت ال،ماسااااي في اوجابة عن األساااادلة،
و لك حسب األوزان التالية:
(1د تعبر عن :نير موافق بلدة.
(2د تعبر عن :نير موافق.
(3د تعبر عن :موافق بدرجة متوسطة.
(4د تعبر عن :موافق.
(5د تعبر عن :موافق بلدة.
ولتفسااير مسااتوأ نجابات أفراد عينة الدراسااة على فقرات االسااتبانة تم اساات،دام المعيار اوحصااائي ،باساات،دام
المعادلة اآلتية:
الحد األعلى – الحد األدنى (للتدرجد
عدد الفدات المفترضة

طول الفدة=

=

1-5
3

= 1.33

وبذلك يكون المعيار اوحصائي المعتمد المبين في الجدول (7د:
الجدول ( :)3المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (المدققين) على كل فقرة من فقرات
االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها
المتوسط الحسابي

درجة التقدير

من  – 1.00وأقل من 2.33

متدنية

من  – 2.33وأقل من 3.66

متوسطة

من 5.00 – 3.66

عالية

ثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان باختبار أداة الدراسااااااة و لك للتأكد من قدرتها على قياد األبعاد الواردة فيها ،والتأكد من صااااااحتها
ومن صدقها ،وتم لك من خالل احتساب قيمة معامل (كرو نباخ ألفاد لالتساق الداخلي ،ن يعتمد هذا المعامل على قياد
اتساااااااااق نجابة اوفراد لكل فقرة من فقرات االساااااااتبانة على حدة ،وكذلك فان المعامل يقيس قوة االرتباث بين فقرات
االساااتبانة .ويمكن تفساااير قيمة ألفا أنها معامل الثبات الداخلي بين اوجابات ال،اصاااة باالساااتبانة ،ن يدل ارتفاع الفا على
ارتفاع درجة الثبات الداخلي ،الذل يتراوح عادة بين (1-0د ،وتكون قيمتها مقبولة بلاااااكل أسااااااساااااي عند قيمة أكبر من
(0.60د والجدول (3د يبين نتائج االختبار.
الجدول ( :)4معامل الثبات لمتغيرات الدِّراسة (مقياس كرونباخ ألفا)
الرقم

3
4
5

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

المجال
جودة األداا المهني

7

0.835

كفااة المدققين

8

0.779

الت،صص في مكاتب التدقيق
حجم مكتب التدقيق
ارتباث مكاتب التدقيق بلركة تدقيق عالميه
العوامل المؤثرة على مكاتب التدقيق
الحصة السوقية

6
4
8
33
12

0.782
0.761
0.639
0.816
0.797

يالحظ من الجدول (4د أن معامالت كرو نباخ ألفا ألبعاد "العوامل المؤثرة على مكاتب التدقيق" تراوحت قيمها ما بين
(0.835-0.639د ،بينما كانت للمجال ككل (0.816د ،وكانت قيمتها لمجال الحصاااااااة الساااااااوقية (0.797د وجميعها أعلى من
(0.60د؛ مما يعني صالحية االستبانة لتطبيقها على الدراسة.

أساليب تحليل البيانات:
▪
▪
▪

التكرارات والنسب المدوية :لوصل خصائص عينة الدراسة.
تحليل االنحدار ال،طي المتعدد (Multiple Regressionد :و لك من أجل اختبار أثر مجموعة من المتغيرات المساااتقلة
في المتغيرات التابع.
تحليل االنحدار ال،طي البسيط (Simple Regressionد :و لك من أجل اختبار أثر كل متغير مستقل في المتغير التابع.
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▪

اختبار كرو نباخ ألفا (Cronbach’s Alphaد :و لك الختبار مدأ االعتمادية على أداة جمع البيانات المسااااااات،دمة في
قياد المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.

نتائج التحليل
تم احتسااب المتوساطات الحساابية ،واالنحرافات المعيارية ،لكل مجال من مجاالت الدراساة على حده ،و لك لتحليل آراا
عينة الدراساااة ،وفهم العبارات ال،اصاااة بأثر العوامل المؤثرة على الحصاااه الساااوقية بمكاتب التدقيق في األردن ،و لك على النحو
التالي:

أوالً :المتغير المستقل (العوامل المؤثرة في الحصة السوقية)
يوضا الجدول(5د أدناه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال العوامل المؤثرة في الحصة السوقية بأبعاده
(جودة اوداا المهني ،وكفااة المدقق المهني ،والت،صاااااص القطاعي ،وحجم مكتب التدقيق ،وارتباث مكاتب التدقيقد ،وهي بالتالي
تعبر عن مستوأ العوامل المؤثرة على الحصة السوقية في مكاتب التدقيق في األردن.
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية العوامل المؤثرة على الحصة السوقية
األبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

جودة اوداا المهني
كفااة المدقق المهني
الت،صصية
حجم مكتب التدقيق
ارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالميه
الحصة السوقية

3.71
3.45
3.17
3.13
3.24
3.25

.62148
.62381
.40651
.71482
.46986
0.75650

عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

تلااااير نتائج الجدول (5د نلى أن المتوسااااط العام لمجال العوامل المؤثرة على الحصااااة السااااوقية لمكاتب التدقيق
المهني كان بدرجة متوسااطة آخر ،فإن النتاج تلااير أيضااا نلى أن أكثر أبعاد العوامل المؤثرة على الحصااة السااوقية تأثير
من وجهة نظر أفراد العينة كان بعد (الجودةد فبلغ المتوسااط الحسااابي وجابات أفراد العينة عن هذا البعد (3.7د يليه بعد
(الكفااة د وبمتوساااط حساااابي بلغ (3.5د ويليه بعد (االرتباثد وبمتوساااط (3.2د ،ويليه بعد (الت،صاااصااايةد وبمتوساااط
حساااابي بلغ (3.17د ويليه بعده في المرتبة األخيرة (حجم المكتبد بمتوساااط حساااابي بلغ (3.13د ،بينما كان المتوساااط
الحسابي للمتغير التابع (الحصة السوقيةد (3.25د وبدرجة تقدير متوسطة.
اختبار فرضيات الدراسة:
بهد ضاااااامان مالئمة بيانات الدراسااااااة للفرضاااااايات ،فقد قام الباحثان بإجراا اختبار معامل تضاااااا،م البيانات
" ،"Variance Inflation Factor-VIFواختبار معامل التضاااا،م المسااااموح به " " Toleranceو لك للتحقق من عدم
وجود ارتباث عال بين المتغيرات المستقل.
اختبار معامل تض،م التباين ) (VIFوالتباين المسموح به ألبعاد العوامل المؤثرة على الحصة السوقية
الجدول ( :)12اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFوالتباين المسموح به
المتغيرات المستقلة
جودة األداا المهني
كفااة المدققين
الت،صص في مكاتب التدقيق
حجم مكتب التدقيق
ارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالمية

VIF
1.610
1.986
1.587
1.225
1.304

Tolerance
.621
.504
.630
.817
.767

Durbin-Watson

1.932

يوضاااااا الجدول (12د والذل يحتول على جميع المتغيرات المساااااتقلة ومعامل تضااااا،م التباين (VIFد والتباين
المساااااموح " "Toleranceلكل منها ،ويالحظ أن قيمة (VIFد لجميع المتغيرات تتراوح (1.986 – 1.225د وهي قيمة
أقل من (5د ما يدل على عدم وجود تداخل خطي متعدد بين مجاالت المتغير المستقل.
ويالحظ أن قيمة التباين المساااااموح (Toleranceد لجميع المتغيرات تتراوح بين (0.817 – 0.504د ،فكانت
أكبر من (0.05د ،وهذا يدل على عدم وجود ارتباث عال بين هذه المجاالت أما معامل دبرن واتساااااااون (Durbin-
Watsonد فقد كانت قيمته (1.932د وهي قيمة تقترب من (2د ؛ مما يدل على أن األخطاا موزعة علاااااااوائيا ونير
مقصاااودة .وفيما ي،ص التوزيع الطبيعي  Normal Distributionللبيانات فقد تم نجراا اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد
العوامل المؤثرة على الحصة السوقية بطريقة (Kolmogorov-Smirnovد ،المبين في الجدول (13د
الجدول ( :)13اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد العوامل المؤثرة على الحصة السوقية
األبعاد

اإلحصائي Z
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Kolmogorov-Smirnov
درجات الحرية

مستوى الداللة

1.043
1.120
1.082
1.025
1.163

جودة األداا المهني
كفااة المدققين
الت،صص في مكاتب التدقيق
حجم مكتب التدقيق
ارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالمية

0.293
0.135
0.182
0.062
0.091

244
244
244
244
244

من الجدول ال سابق يتبين أن قيمة اوح صائي لبعد جودة بلغت (1.043د ،وم ستوأ الداللة (0.293د ،وفي بعد
كفااة بلغت قيمة اوحصاااائي (1.120د ،ومساااتوأ الداللة (0.135د ،وفي بعد أبعاد الت،صااايص بلغت قيمة اوحصاااائي
(1.082د ،ومستوأ داللة (0.182د ،وفي بعد حجم مكتب بلغت قيمة اوحصائي (1.025د ومستوأ الداللة (0.062د
ومن خالل قيم مستوأ الداللة نستنتج أنها نير دالة نحصائيا عند مستوأ الداللة (α ≥0.05د ،وبهذا تكون أبعاد العوامل
المؤثرة (جودة األداا المهني ,كفااة المدققين ,والت،صاااصاااية في مكاتب ,والتدقيق وحجم المكتب وارتباث مكاتب التدقيق
بلركات تدقيق عالميه د .خاضعة للتوزيع الطبيعي.
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د بالعوامل المؤثرة بأبعادها (جودة
األداا المهني ،وكفااة المدققين ،والت،صاااااااصاااااااية في مكاتب التدقيق ،وحجم المكاتب التدقيق وارتباث مكاتب التدقيق
بلركات تدقيق عالميهد على الحصة السوقية.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي المتعدد ).(Multiple linear Regression Analysis
الجـــدول ( :)14تحليل االنحدار الخطي للفرضيــــــة الرئيسيــــــة األولــى

(Constantد
جودة األداا المهني
كفااة المدقق
الت،صص في مكاتب التدقيق
حجم مكتب التدقيق

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.254
.601
.037
.061
.041
-.086
.056
.336
.028
.277

ارتباث مكتب التدقيق بلركة تدقيق
عالمية

240.

المتغيرات
التابعة

Standardized
Coefficients
.Beta

الحصة السوقية

044.
R1 =0.605

T

*Sig

.109
-.154
.392
.569

2.367
1.673
2.126.038
9.977

.019
.096
.034
.000
.000

323.

5.489

000.

F

*Sig

27.551
0.000

R2=0.366

يظهر جدول (14د أن معامل االرتباث  Rبين المتغير المساااتقل والمتغير التابع بلغ (.605د ،وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (0.366د ،وتلير تلك النتائج نلى أن المتغير المستقل فسر ما نسبته (%36.6د من التغيرات الحاصلة في
تباين المتغيرات التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
يبين جدول أعاله تحليل تباين االنحدار للفرضاااااااية الرئيساااااااة ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااااااايرية الكلية
لمتغيرات العوامل المؤثرة على الحصة السوقية ،وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الصفرية :اليوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د العوامل المؤثرة بإبعادها (جودة األداا
المهني ،وكفااة المدققين ،والت،صصية في مكاتب التدقيق ،وحجم المكتب ،وارتباث مكاتب التدقيق بلركة تدقيق عالميةد
على الحصة السوقية في األردن
الفرضؤؤؤؤية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د العوامل المؤثرة (جودة األداا المهني،
وكفااة المدققين ،والت،صاااصاااية في مكاتب التدقيق ،وحجم المكتب ،وارتباث مكاتب التدقيق بلاااركة تدقيق عالميةد على
الحصة السوقية في األردن.
ويتضااا من الجدول (14د وجود أثر بمسااتوأ داللة (Sig= 0.000د وهو أقل من مسااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالئم لقياد األثر لمتغير المستقل على المتغير التابع .أي أنه :يوجد أثر و داللة نحصائية
عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د لعوامل المؤثرة (جودة األداا المهني كفااة المدققين ،والت،صاااصاااية في مكاتب التدقيق،
وحجم المكتب ،وارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالميةد.
يبين الجدول(14د أن بُعد (جودة األداا المهنيد هو البعد الذل لم يكن له تأثير دال نحصائيا في الحصة السوقية
بلاااااكل منفرد ،فيما كان لبقية األبعاد تأثير دال نحصاااااائيا في الحصاااااة الساااااوقية؛ ن نن مساااااتوأ الداللة لهم (0.034د
(0.000د وهو أقل من (0.05د.
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الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية األولى :اليوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د جودة األداا المهني على
الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي البسيط ).(Simple linear Regression Analysis
الجـــدول ( :)15ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي األحادي للفرضيــــــة الفرعية األولــى
جودة
األداء
المهني

النموذج

R

R2

Adjusted R Square

1

0.243a

0.059

0.055

Std. Error of the
Estimate
0.33895

يظهر جدول (15د أن معامل االرتباث بين المتغير المساااااتقل والمتغير التابع بلغ (0.243د ،وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (0.059د ،وتلير تلك النتائج نلى أن المتغير المستقل فسر (%59د من التغيرات الحاصلة في المتغيرات
التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
جدول( : )16تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية األولى ANOVA
جودة
األداء
المهني

النموذج 1

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

1.750

1

1.750

15.229

*0.000

Residual

27.918

243

.115

Total

29.667

244

يبين جدول(16د تحليل تباين االنحدار للفرضااية الفرعية األولى ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفساايرية الكلية
لمتغيرات جودة األداا المهني ،وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات كما في اآلتي:
الفرضؤؤؤية الصؤؤؤفرية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د جودة األداا المهني على الحصاااة
السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
الفر ضية البديلة :يوجد أثر و داللة نح صائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د جودة األداا المهني على الح صة ال سوقية
مكاتب التدقيق في األردن.
ويتضااا من الجدول (16د وجود أثر بمسااتوأ داللة (Sig= 0.000د وهو أقل من مسااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالا ما لقياد العالقة بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع .أل انه :يوجد أثر و داللة
نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د جودة األداا المهني في مكتب التدقيق في األردن .بأنه يوجد بُعد مسااتقل يؤثر
في المتغير التابع ،والذل يمكن نن يوضا الجدول(16د جودة األداا المهني في مكاتب التدقيق في األردن
يبين الجدول(16د أن بُعدل (جودة األداا المهنيد كان لهما تأثير و داللة نحصااائية في الحصااة السااوقية؛ ن نن
مستوأ الداللة له بلغ (0.000د وهو أقل من (0.05د.
الجدول( :)17نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية األولى
المتغيرات
المستقل

الحصة
السوقية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

(Constanد

2.739

.131

جودة األداا المهني

.136

.035

Standardized
Coefficients
Beta.
.243

T

*Sig

20.853

.000

3.902

.000

تبين من الجدول أعاله نن قيمة  tقد بلغت (3.902د؛ مما يعني عدم قبول الفرضاااااية الصااااافرية ،وبالتالي قبول
الفرضية البديل.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثانية :اليوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د كفاا المدققين على الحصااااة
السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي البسيط ).(Simple linear Regression Analysis
الجـــدول ( :)18ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضيــــــة الفرعية الثانية
كفاءة المدقق

النموذج

R

R2

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

.178a

.032

.028

0.34383

412

يظهر جدول(18د أن معامل االرتباث بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع بلغ (0.178د وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (0.032د ،وت لير تلك النتائج نلى أن المتغير الم ستقل ف سر (%32د من التغيرات الحا صلة في المتغيرات
التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
جدول( :)19تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية الثانيةANOVA

كفاءة
الدقيق

النموذج 1

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

Regression

.940

1

.940

7.951

0 .005a

Residual

28.727

243

.118

Total

29.667

244

يبين جدول(19د تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية الثانية ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسيرية الكلية لمتغيرات
;كفااة المدقق على الحصة السوق في مكاتب التدقيق في األردن ،وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:

الفرضية الصفرية :اليوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د كفااة المدقق على الحصة السوق في
مكاتب التدقيق في األردن
الفرضؤؤؤية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د كفااة المدقق على الحصاااة الساااوق في
مكاتب التدقيق في األردن
ويتضاااا من الجدول(19د وجود أثر بمساااتوأ داللة (Sig= 0.005د وهو أقل من مساااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالئم لقياد العالقة بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع .أي انه :يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د كفااة المدقق على الحصة السوق في مكاتب التدقيق في األردن ،وبالتالي يمكن
القول ننه يوجد بُعد مستقل واحد على األقل يؤثر في المتغير التابع ،والذل يمكن أن يكون معنويا ،ويوضا الجدول(19د
نتيجة تحليل االنحدار ،ومعرفة تأثير كفااة المدقق على الحصة السوقية.
الجدول( :)20نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثانية
كفاءة
المدققين

Unstandardized
Coefficients

المتغيرات
التابعة
(Constantد
الحصة السوقية

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta.

2.901
.099

.124
.035

..178

*Sig

T

.000
.005

23.401
2.820

تبين من الجدول أعاله أن قيمة  tقد بلغت (2.820د؛ مما يعني عدم قبول الفرضااااية الصاااافرية  ،وبالتالي قبول
الفرضية البديل
الفر ضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نح صائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د الت ،صيص في مكاتب التدقيق
على الحصة السوقية المكاتب التدقيق العاملة في األردن.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي البسيط ).Simple linear Regression Analysisد
الجـــدول ( :)21ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضيــــــة الفرعية الثالثة
التخصص في
مكاتب التدقيق

النموذج

R

R2

Adjusted R Square

1

.169 a

.028

0.024

Std. Error of the
Estimate
0.34441

يظهر جدول(21د أن معامل االرتباث بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع بلغ (0.169د ،وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (.028د ،وتلااير تلك النتائج نلى أن المتغير المسااتقل فساار (%28د من التغيرات الحاصاالة في المتغيرات
التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
جدول ( :)22تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية الثالثة ANOVA
التخصص في
مكاتب
التدقيق

النموذج 1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
.842
28.825
29.667

Df
1
243
244
413

Mean
Square
.842
.119

F

Sig.

7.101

.008a

يبين جدول(22د تحليل تباين االنحدار للفرضاااية الفرعية الثالثة ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااايرية الكلية
لمتغيرات الت،صص في مكاتب التدقيق على الحصة السوقية ،وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضؤؤية الصؤؤفرية :اليوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د الت،صااص في مكاتب التدقيق على
الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
الفرضية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د الت،صص في مكاتب التدقيق على الحصة
السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
ويتضاااا من الجدول(22د وجود أثر بمساااتوأ داللة (Sig= 0.008د وهو أقل من مساااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالا ما لقياد العالقة بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع .أي انه :يوجد أثر و داللة
نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د الت،صص في مكاتب التدقيق على الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وبالتالي يمكن القول بأنه يوجد بُعد مساااااااتقل واحد على األقل يؤثر في المتغير التابع ،والذل يمكن أن يكون معنويا،
ويوضا الجدول(22د نتيجة تحليل االنحدار ومعرفة الت،صص في مكاتب التدقيق .واحدة على بُعد الحصة السوقية.
الجدول( :)23نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثالثة
Unstandardized
Coefficients

المتغيرات
التابعة

التخصيص

(Constantد
الحصة السوقية

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta.

2.786
.145

.174
.054

.169

*Sig

T

.000
.008

16.057
2.665

تبين من الجدول أعاله نن قيمة  tقد بلغت (2.665د مما يعني عدم قبول الفرضااااااية الصاااااافرية ،وبالتالي قبول
الفرضية البديل
الفرضية الفرعية الربعة :اليوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د حجم مكاتب التدقيق على الحصة
السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي البسيط ).(Simple linear Regression Analysis
الجـــدول ( :)24ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضيــــــة الفرعية الرابعة
حجم مكاتب
التدقيق

النموذج

R

R2

Adjusted R Square

1

..430a

.185

0.181

Std. Error of the
Estimate
0.31552

يظهر جدول (24د أن معامل االرتباث بين المتغير المساااااتقل والمتغير التابع بلغ (0.430د ،وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (0.185د ،وتلاير تلك النتائج نلى أن المتغير المساتقل فسار (%18د من التغيرات الحاصالة في المتغيرات
التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير ،فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
جدول( :)25تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية الرابعةANOVA

Regression

Sum of
Squares
5.476

1

Residual

24.192

243

Total

29.667

244

النموذج 1
حجم
مكاتب
التدقيق

DF

Mean
Square
5.476

F

Sig.

55.001

.000a

.100

يبين جدول(25د تحليل تباين االنحدار للفرضاااية الفرعية الثالثة ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااايرية الكلية
لمتغيرات حجم مكتب التدقيق والحصة السوقية ،وبالتالي يمكن نعادة صيانة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضؤؤؤية الصؤؤؤفرية :اليوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د حجم مكتب التدقيق على الحصاااة
السوقية في مكاتب التدقيق في األردن.
الفر ضية البديلة :يوجد أثر و داللة نح صائية عند م ستوأ الداللة (α=0.05د حجم مكتب التدقيق على الح صة ال سوقية
في مكاتب التدقيق في األردن.
ويتضاااا من الجدول(25د وجود أثر بمساااتوأ داللة (Sig= 0.000د وهو أقل من مساااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالا ما لقياد العالقة بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع .أي انه :يوجد أثر و داللة
نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α=0.05د حجم مكتب التدقيق على الحصاااااة الساااااوقية في مكاتب التدقيق في األردن.
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و بال تالي يمكن القول ن نه يو جد بُ عد مسااااااات قل وا حد على األ قل يؤثر في المتغير ال تابع ،والذل يمكن أن يكون معنو يا،
ويوضا الجدول(25د نتيجة تحليل االنحدار ومعرفة تأثير حجم مكاتب التدقيق على بُعد الحصة السوقية.
الجدول( :)26نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الرابعة
حجم مكتب
التدقيق

Unstandardized
Coefficients

المتغيرات
التابعة
(Constantد
الحصة السوقية

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta.

2.588
.210

.091
.028

.430

*Sig

T

.000
.000

28.477
7.416

تبين من الجدول أعاله أن قيمة  tقد بلغت (7.416د؛ مما يعني عدم قبول الفرضاااااية الصااااافرية ،وبالتالي قبول
الفرضية البديل
الفرضؤؤؤؤؤؤؤية الفرعية الخامس :اليوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند مساااااااتوأ الداللة (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق
بلركات تدقيق عالمية على الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وألجل التعر نلى مدأ احتماليـاااـاااـاااـاااـاااـاااة اويجاب والقبول لهذه الفرضية ،قام الباحثان بإجراا تحليل االنحدار
ال،طي البسيط ).(Simple linear Regression Analysis
الجـــدول ( :)27ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط للفرضيــــــة الفرعية الخامس
ارتباث مكاتب
التدقيق
بلركات عالمية

النمو ج

R

R2

Adjusted R Square

1

..174a

.030

..026

Std. Error of the
Estimate
.34409

يظهر جدول(27د أن معامل االرتباث بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع بلغ (0.174د ،وبلغت قيمة معامل
التحديد (R2د (0,030د ،وتلاير تلك النتائج نلى أن المتغير المساتقل فسار (%30د من التغيرات الحاصالة في المتغيرات
التابعة ،وفيما ي،ص النسبة المتبقية من التأثير ،فتعزأ نلى أسباب أخرأ.
جدول ( :)28تحليل تباين االنحدار للفرضية الفرعية الخامسANOVA
النموذج 1

ارتباط مكتب
التدقيق بشركات
تدقيق عالمية

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
.897
28.770
29.667

Df
1
243
244

Mean
Square
.897
.118

F

Sig.

7.578

..006a

يبين جدول(28د تحليل تباين االنحدار للفرضاااااااية الفرعية ال،امس ،ويمكن من خالله معرفة القوة التفسااااااايرية
الكلية لمتغيرات ارتباث مكتب التدقيق في شاااااركات تدقيق عالمية في الحصاااااة الساااااوقية ،وبالتالي يمكن نعادة صااااايانة
الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الصفرية :اليوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق بلركات تدقيق
عالمية على الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
الفرضؤؤؤية البديلة :يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق بلاااركات تدقيق
عالمية على الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
ويتضاااا من الجدول(28د وجود اثر بمساااتوأ داللة (Sig= 0.006د وهو أقل من مساااتوأ الداللة (α=0.05د،
وعليه يكون نمو ج االنحدار مالا ما لقياد العالقة بين المتغير المساااااااتقل والمتغير التابع .أي انه :يوجد أثر و داللة
نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق بلااركات تدقيق عالمية على الحصااة السااوقية المكاتب
التدقيق في األردن ،وبالتالي يمكن القول بأنه يوجد بُعد مساااااتقل واحد على األقل يؤثر في المتغير التابع ،والذل يمكن أن
يكون معنويا ،ويوضاااااا الجدول(28د نتيجة تحليل االنحدار ومعرفة تأثير ارتباث مكتب التدقيق بلاااااركات تدقيق عالمية
على بُعد الحصة السوقية
الجدول( :)29نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الخامس
ارتباط مكتب التدقيق
بشركات تدقيق
عالمية

المتغيرات
التابعة
(Constantد
الحصة السوقية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
.154
2.826
.047
.129
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Standardized
Coefficients
Beta.
.174

T

*Sig

18.387
2.753

.000
.006

تبين من الجدول أعاله أن قيمة  tقد بلغت (2.753د؛ مما يعني عدم قبول الفرضاااااية الصااااافرية ،وبالتالي قبول
الفرضية البديل.
مناقشة النتائج
مناقلة النتائج الفرضية الرئيسية التي تنص أنه ال يوجد أثر و دالله نحصائية عند (α=0.05د العوامل المؤثرة
بأبعادها على الحصااة السااوقية لمكاتب التدقيق في األردن .أظهرت النتائج أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ
الداللة (α=0.05د العوامل المؤثرة (جودة األداا المهني ،وكفااة المدققين ،والت،صاااااااصاااااااية في مكاتب التدقيق ،وحجم
المكتب ،وارتباث مكاتب التدقيق بلركات تدقيق عالميةد على الحصة السوقية في األردن.
وفيما يلي تفصيل لتلك النتائج- :
يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د جودة األداا المهني على الحصااة السااوقية مكاتب
التدقيق في األردن .فأشااارت هذه النتيجة نلى أن مكاتب التدقيق في األردن يتوفر لديها نجرااات المراقبة واوشااـاااااااارا
علـااااى األداا؛ لذلك فهي تحتاج نلى المزيد من االهتمام والمتابعة من قبـاااال ندارة مكاتب التدقيق لتحقيق رقابة الجودة في
هذا الجانب .وأشااارت هذه النتيجة نلى أنه يتوفر لدأ مكاتب التدقيق في األردن األداا المهنـاااااااااي الداخلي الجيد؛ لذا فإنه
يتطلب من مكاتب التدقيق في األردن االهتمام بسياسات المكاتب ونجراااتها في توظيل المدققين ول ال،برة ،واالعتناا
بهم من خالل تقديم الدورات التدريبية والتطويرية.
واتفقت مع دراساااااة (عبد الحليم2015 ،د أن العوامل المؤثرة في القدرة التنافساااااية كانت مساااااتوأ جودة األداا
المهني للتدقيق ،ودرجة االلتزام بالمعايير الدولية للتدقيق ،،وحجم مكتب التدقيق.
بينت النتائج أنه يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د كفااة المدقق على الحصااة السااوق
في مكاتب التدقيق في األردن .وأشااارت هذه النتيجة نلى اهتمام مكاتب التدقيق في األردن بالت،صااصااية في التدقيق على
الحصة السوقية؛ ن نن اتفقت عينت الدراسة في أن الت،صص وال،برة التي يمتلكها المدققين في المكاتب األردنية يساعد
في زيادة الحصة السوقية والرتقاا بمستوأ المنافسة المهنية.
واتفقت مع دراسااة )Kun el al 2011د ،نن شااركات التدقيق األربعة تسااتفيد من الت،صااص والساامعة التجارية
للحصول على أتعاب تدقيق اكبر من نيرها من شركات التدقيق األخرأ
وكلفت النتائج أنه يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د حجم مكتب التدقيق على الحصة
الساااوقية في مكاتب التدقيق في األردن .فأشاااارت هذه النتيجة أن مكاتب التدقيق في األردن تمتاز بأحجام كبيرة من حيث
توجد مكاتب صااااغيرة ،ومكاتب المتوسااااطة ،وأخرأ كبيرة .وهناك العديد من المعايير المساااات،دمة في تصاااانيل مكاتب
التدقيق كعدد اللااااااركاا أو عدد العاملين في المكتب ،وعدد العمالا ،وساااااامعة مكتب التدقيق .نضااااااافة نلى توفر الكوادر
القااادرة على ننجاااز أعمااال التاادقيق مع امتالكهااا خبرات وكفااااات عاااليااة ،يمكنهااا من توفير ال،برة في م،تلل أنواع
الصاااناعات التي يمارساااها العميل محل التدقيق ،نضاااافة نلى قناعة العميل بوجود كافة األنظمة اولكترونية والتكنولوجية
في مكاتب التدقيق الكبيرة التي تساهم في تسهيل عملية التدقيق ورفع جودتها .واتفقت مع دراسة (العطاونة2016،د نلى
وجود أثـاار نيجـااابي للعوامـاال المتمثلـااة فـااي كـاال مـاان حجـاام وسمعة وخبرة مكتب التدقيق على جودة التدقيق ،نضافة نلى
وجود أثر نيجابي لحجـم اللـركة المـدقق عليهـا علـى جـودة التدقيق
يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د الرتباث مكتب التدقيق بلركات تدقيق عالمية على
الحصة السوقية المكاتب التدقيق في األردن.
وأشاااااااارت هذه النتيجة نلى أن مكاتب التدقيق في األردن لها ارتباث مع شاااااااركات تدقيق عالمية ودولية لتنظيم
مسألة األداا المهني العملي والعلمي لمدققي الحسابات و لك وفق أسلوب الت،صص المهني ،والقيام بإعداد معايير األداا
المهني المت،صصة .لالستفادة من خبراتهم ومعرفتهم المت،صصة و لك من أجل مواكبة التطورات وتحسين جودة خدمة
التدقيق على الحصة السوقية.
التوصيات:
في ضااااوا ما تقدم من النتائج التي توصاااالت نليها الدراسااااة ،فإن الباحثين يوصاااايان مكاتب التدقيق في األردن،
باآلتي:
 .1التلديد في اوجرااات من قبل جمعية مدقق الحسابات على أعمال مكاتب التدقيق والمدققين.
 .2التلديد في اوجرااات من قبل الدوائر الحكومية المالية ،مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،ومراقبة اللركات
على أعمال مكاتب التدقيق والمدققين.
 .3أن يتم االهتمام بجودة اوداا المهني لما له من أثر نيجابي على زيادة الحصة السوقية.
 .4ضرورة زيادة كفااة المدققين و لك من خالل االستثمار بالمدققين بلكل أكبر والتدريب المستمر لتقديم تدقيق
أكثر فاعلية والقيام بت،طيط أفضل لعملية التدقيق ونعطاا الدورات الالزمة لرفع كفااته المدقق
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 .5ضرورة اللجــوا نلى اندمــاج مكاتــب التدقيــق أو ننلاا التحالفــات اوستراتيجية فيما بينها أو مع اللركات
العالمية لتكويــن الكيانــات ات الحجــم الواســع القــادرة عــلى امتالك الموارد وال،برات الكبيرة.
 .6تحويل مكاتب التدقيق في األردن نلى شركات مساهمة عامة واختيار مدقق الحسابات يكون من قبل جهة محايده
(حكوميةد.
 .7أجراا مزيد من الدراسات عن العوامل المؤثرة عن الحصة السوقية ،ن أن هذا المفهوم اليزال حديثا في قطاع
المحاسبة في األردن ،واخذ أتعاب التدقيق والعالقات الل،صية بعين االعتبار ،ما يتطلب العمل على تطويره
وت،صيصه ليتناسب وأهدا قطاعات اوعمال.
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الصمت التنظيمي وأثره على التغيير التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية
أ.د .رشاد محمد الساعد
جامعة عمان العربية
تاريخ القبول2019/10/12 :

وليد عيضة
جامعة عمان العربية
تاريخ االستالم2019/7/17 :
الملخص

هدفت هذه الدراساااااة نلى قياد أثر الصااااامت التنظيمي بأبعاده على التغيير التنظيمي بأبعاده في البنوك التجارية
اليمنية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي .وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك التجارية
اليمنية والبالغ عددهم (1740د عامال وعاملة موزعين على (7د بنوك ،أما عينة الدراسااااااااة فقد تم اختيارها بالطريقة
العلوائية البسيطة من (326د عامال وعاملة ،واست،دمت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات.
وأظهرت نتائج الدراساااااة أنه يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α≥0.05د لظاهرة الصااااامت
التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على
مساااتوأ اوساااتراتيجية ،والتغيير على مساااتوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مساااتوأ الثقافة ،والتغيير على مساااتوأ
األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية .وفي ضاااوا النتائج خرجت الدراساااة بجملة من التوصااايات ،من أبرزها :ضااارورة
قيام البنوك التجارية اليمنية بزيادة التركيز على نشراك العاملون في تقديم أفكارا جديدة ت،ص العمل ،وتقديم لهم التلجيع
والتحفيز المناسب.
الكلمات المفتاحية  :الصمت التنظيمي ،التغيير التنظيمي ،البنوك التجارية اليمينية
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The Impact of Organizational Silence on Organizational Change in
Commercial Yemeni Banks
Waleed eidah
Amman Arab University

Prof. Rashad M. Al saed
Amman Arab University

Abstract
This study aimed at identifying. The The Impact of Organizational Silence on
Organizational Change in Commercial Yemeni Banks. The study has relied on the analytical
descriptive approach. The study population has consisted of all the (1740) male and female
workers in the Yemeni commercial banks distributed in (7) banks. The sample of the study
has been chosen by simple random method consisting of (326) male and female workers.
The study has used the questionnaire as a data collection tool.
The results of study have showed that there is a statistically significant effect at the
level of (0.05≥α) for the phenomenon of organizational silence with its dimensions (silence
of acquiescence, defense silence, and social silence) on organizational change with its
dimensions (change at the level of strategy, change at the level of organizational structure,
change at the level of culture, change at the level of system) in Yemeni commercial banks.In
the light of the results, the study came out with a number of recommendations, including:
Yemeni commercial banks should be more focused on involving employees in providing new
business ideas; and employees must be encouraged and motivated appropriately.
Key Words: Organizational Silence , Organizational Change ,Commercial Yemeni Banks
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المقدمة:
تواجه منظمات األعمال العديد من التحديات التي تحتاج نلى نجرااات وعادة التوازن ألعمالها ومواقعها في
ساااااوق العمل .فبدأت منظمات األعمال بالتحول من منظمات تعمل عن طريق الضااااابط والسااااايطرة التامة على مجريات
العماال نلى منظمااات تعتمااد على المعلومااات واألفكااار ،التي تتطلااب عالقااة متبااادلااة بين اودارة والعاااملين لااذلااك تحتاااج
المنظمات نلى عاملين يلاااركون المعلومات ،ويعبرون عن آرائهم حول قضااايا العمل الم،تلفة مسااتجيبين للتحديات التي
تواجههم ،وال ي،ااافون من طرح اآلراا واألفكااار محااددين دورهم البناااا في المنظمااة ألنهم نااالبااا مااا يمتلكون األفكااار
والمعلومات ب،صوص تحسين العمل .ويعدّ بعض الملرفين أن صمت العاملين هو والا للمنظمة ،ولكنه في الواقع يولد
ملاااااكل عديده ونير مرنوب بها ،ويلااااكل عائقا في تحقيق الكفااة واألداا العالي ،ألن التغذية العكسااااية نالبا ما تكون
سلبية (جاسم وكرجي2017 ،د.
نن التغيير التنظيمي يعدّ من أهم القضااااايا التي تمثل تحديا كبيرا بالنساااابة للمؤسااااسااااات ،وخاصااااة المؤسااااسااااات
المصااااارفية؛ كونها تعمل في بيدة تتسااااام بالديناميكية ،وحدة المنافساااااة من حيث توفير خدمات ومنتجات بديلة ات جودة
وتكاليل أقل .ومن المواكبة واألخذ بالظرو المتغيرة للمحيط ال،ارجي للمؤساااساااات يلزمها نجراا تغييرات في م،تلل
المجاالت وخاصة منها التنظيمي لمواكبة التغييرات المحيطة .والهد من التغيير هو الوصول للكفااة والفاعلية ورضاا
العمالا عن ما تقدمه المؤسسة سواا كانت خدمية أم ننتاجية .وعلى الرنم من أن التغيير يلمل جميع النواحي التنظيمية
نال أن نجاحه يعتمد على مدأ اساااتيعاب أفراد المؤساااساااة للتغيير ،وتقبلهم له ،ومدأ وعيهم بأهميته ،فيعتمد نجاح التغيير
التنظيمي بالدرجة األولى على العنصر البلرل (الهاجرل2017 ،د.
الهد الرئيس للدراساااااة الحالية هو التعر نلى أثر الصااااامت التنظيمي بأبعاده (صااااامت او عان ،والصااااامت
الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مستوأ اوستراتيجية ،والتغيير على مستوأ
الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مسااااااتوأ الثقافة ،والتغيير على مسااااااتوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية من حيث
التغيير والتحسين في جودة ال،دمات المصرفية المقدمة للعمالا.
مشكلة الدراسة:
تواجه البنوك التجارية اليمنية العديد من الصاااعوبات والتحديات في ظل متغيرات متساااارعة في بيدة تتسااام بحدة
المنافساااااااة والتنوع المساااااااتمر في حاجيات العمالا وتزايدها .فرضااااااات هذه التحديات على البنوك التجارية اليمنية تبني
تغييرات تنظيمية تهد لتحساااااااين أداا البنوك التجارية اليمنية لمواكبة بيدة العمل .نن المبادرة نحو تحساااااااين ال،دمات
المصااارفية يتطلب من البنك نجراا تغييرات جديدة لالنتقال من الوضاااع الحالي نلى وضاااع مساااتقبلي أكثر كفااة وفاعلية
وننتاجية ،وهذا التغيير ال يتعلق فقط بالهيكل التنظيمي ،ولكن يتعلق أيضااا بالعمليات وال،دمات المصاارفية و لك اسااتجابة
للقوأ البيدية الداخلية وال،ارجية المؤثرة على بيدة العمل .وبالمقابل تواجه العديد من المنظمات المالية صااااااعوبات تتمثل
بأن العاملين فيها ال يتقبلون التغيير ،وال يسااااااااهمون في تحقيقه بتقديم األفكار والمقترحات ،ويميلون نلى االعتقاد بأنهم
سيواجهون العواقب جراا كالمهم وم لاركتهم لق ضايا العمل الم،تلفة ،وهذه الظاهرة تسمى بال صمت التنظيمي التي تعد
عائقا في تحقيق التغذية العكسية؛ مما يؤدل نلى تفاقم ملاكل العمل ،وتضاعفها مع مرور الوقت.
تعر الباحثان نلى ملااكلة الدراسااة من خالل دراسااات وبحوث علمية سااابقة أوصاات بالمزيد من البحث حول
الصاامت التنظيمي والتغيير التنظيمي ،ومنها :دراسااة ) ،Matyesha, (2011ودراسااة )،Alsamydai, et..al, (2013
ودراسااااة ) Pacheco, et..al, (2015ودراسااااة Akın (2016).والهد من هذه الدراسااااة التعر نلى أثر الصاااامت
التنظيمي على التغيير التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية.
عناصر مشكلة الدراسة (أسئلة الدراسة):
تتمثل أسدلة الدراسة باآلتي:
السؤال الرئيس األول :ما أثر الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على
التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مساااااتوأ اوساااااتراتيجية ،والتغيير على مساااااتوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على
مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية؟
وانبثق عن هذا السؤال عدد من األسدلة الفرعية األتية:
السؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر للصاااااامت التنظيمي بأبعاده (صاااااامت او عان ،والصاااااامت الدفاعي ،والصاااااامت
االجتماعيد على التغيير على مستوأ اوستراتيجية في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية؟
السؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر للصاااااامت التنظيمي بأبعاده (صاااااامت او عان ،والصاااااامت الدفاعي ،والصااااامت
االجتماعيد على التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية؟
السؤؤؤؤؤؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر للصااااامت التنظيمي بأبعاده (صااااامت او عان ،والصااااامت الدفاعي ،والصااااامت
االجتماعيد على التغيير على مستوأ الثقافة في البنوك التجارية اليمنية؟
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السؤؤؤؤؤؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر للصااااامت التنظيمي بأبعاده (صااااامت او عان ،والصااااامت الدفاعي ،والصااااامت
االجتماعيد على التغيير على مستوأ األنظمة في البنوك التجارية اليمنية؟
أهمية الدراسة:
استمدت الدراسة الحالية أهميتها من جانبين ،هما:
األهـميـة النـظـرية:
يمكن أن تقدم هذه الدراسااااااااة معرفة نظرية للباحثين في علوم اودارة؛ كونها تبحث في مفهوم حديث وهو الصااااااامت
التنظيمي ،ن تعاني أنلب المنظمات من عدم توفر المعلومات واالفتقار لآلراا واألفكار التي تحساان العمل .تبحث هذه الدراسااة في
مفهوم الصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت او عان ،والصاااامت الدفاعي ،والصاااامت االجتماعيد ومفهوم التغيير التنظيمي بأبعاده
(التغيير على مسااتوأ اوسااتراتيجية ،والتغيير على مسااتوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مسااتوأ الثقافة ،والتغيير على مسااتوأ
األنظمةد لالستفادة من نتائجها وتوصياتها في نجراا بحوث ودراسات مستقبلية.

األهـميـة التطـبـيـقيـة:
تمثلت األهمية التطبيقية لهذه الدراسااااة من النتائج والتوصاااايات التي توصاااالت نليها هذه الدراسااااة التي أوضااااحت الدور
الرئيس للصمت التنظيمي وأثره على التغيير التنظيمي من خالل تطوير مفهوم الصمت التنظيمي لدأ العاملين في البنوك التجارية
اليمينية من أجل نحداث تغيير تنظيمي متميز يؤدل نلى تعزيز األداا لديهم ،والوصاااول نلى المساااتوأ التنافساااي التي تهد البنوك
نلى تحقيقها.

فرضيات الدراسة:
الفرضؤؤؤؤية الرئيسؤؤؤؤة األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05دللصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت
او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مساااتوأ اوساااتراتيجية ،والتغيير
على مستوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية.

وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت
او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ اوستراتيجية في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت
او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت
او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ الثقافة في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت
او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ األنظمة في البنوك التجارية اليمنية.

أنموذج الدراسة:
لتحقيق الغرض من هذه الدراساااة والوصاااول نلى أهدافها المحددة في تحديد أثر المتغير المساااتقلة على المتغير التابع ،قام
الباحثان بتطوير نمو ج خاص بهذه الدراسة .واللكل التالي رقم (1د يوضا أنمو ج الدراسة وأبعادها ،وعالقات هذه المتغيرات.
المتغير التابع
المتغير المستقل

H0
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
الشكل ( :)1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات في الجدول (1د.
جدول ( :)1المراجع والدراسات المساندة ألنموذج الدراسة
المتغير
المتغير
المستقل:

األبعاد
صمت او عان

الدراسة السابقة
دراسة (جاسم وكرجي2017 ،د ،دراسة (Akın & Ulusoy, 2016د ،دراسة
(Sholekar & Shoghi, 2017د ،دراسة (Laeeque & Bakhtawari, 2014د.
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الصمت
التنظيمي

الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي
التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي

المتغير التابع:
التغيير
التنظيمي

التغيير على مستوأ اوستراتيجية
التغيير على مستوأ الثقافة
التغيير على مستوأ األنظمة

دراسة (جاسم وكرجي2017 ،د ،دراسة (Akın & Ulusoy, 2016د ،دراسة
(Sholekar & Shoghi, 2017د ،دراسة (Laeeque & Bakhtawari, 2014د.
دراسة (جاسم وكرجي2017 ،د ،دراسة (Akın & Ulusoy, 2016د ،دراسة
(Sholekar & Shoghi, 2017د ،دراسة (Laeeque & Bakhtawari, 2014د.
دراسة النعيمي واللكر (2014د ،دراسة (ال،يلي2016 ،د ،دراسة (الهاجرل2017 ،د
دراسة النعيمي واللكر (2014د ،دراسة (Matyesha, 2011د ،دراسة ( Alsamydai,
et..al, 2013د
دراسة النعيمي واللكر (2014د ،دراسة (ال،يلي2016 ،د ،دراسة (الهاجرل2017 ،د،
دراسة (Matyesha, 2011د ،دراسة (Alsamydai, et..al, 2013د.
دراسة النعيمي واللكر (2014د ،دراسة (Matyesha, 2011د.

التعريفات اإلجرائية:
قام الباحثان بتحديد المعاني اوجرائية للمصطلحات المست،دمة في الدراسة على النحو اآلتي:
▪ الصؤؤمت التنظيمي :عر الصاامت التنظيمي أنه "ظاهرة جماعية يحجب العمال أفكارهم وآرائهم بلااأن ملاااكل
في المنظمة نتيجة اعتقادهم بأن آرائهم ليس لها قيمة وخوفا من النتائج السلبية" (Morrison,2014د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه تردد الموظل في البنوك التجارية اليمنية بالتحدث عن القضاااااااايا المتعلقة بالعمل
وعدم ملاااركة اآلخرين باآلراا والمقترحات واألفكار خوفا من تفساايرها بلااكل خاطئ من قبل مسااؤوليه؛ مما يؤدل نلى
التأثير سلبيا على العالقات بينه وبين زمالئه في العمل .وسيتم قياد هذا المتغير من خالل فقرات االستبانة (16-1د.
▪ صؤؤؤؤؤمت اإلذعان (االسؤؤؤؤؤتسؤؤؤؤؤالم):يعر صااااامت او عان أنه "قبول الموظل لوضاااااع العمل السااااالبي ،ويتمثل
باألشااااا،اص المنعزلين والغير مساااااتعدين لبذل الجهد في ملااااااركة المعلومات أو محاولة تغيير وضاااااع ما في
منظماتهم" (جاسم وكرجي2017 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه قبول الموظل في البنوك التجارية اليمنية لوضااااااع العمل الساااااالبي وتقاعسااااااه عن
محاولة التغيير .وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (5-1د.
▪ الصؤؤؤؤؤؤمت الدفاعي :يعر أنه "حجب المعلومات واألفكار المتعلقة بالعمل على أساااااااد ال،و  ،ويعدّ ساااااالوك
مقصااااود ،حيث يهد نلى حماية الذات من التهديدات عندما يمتنع البعض عن نيصااااال أخبار ساااايدة لتجنب رد
الفعل السلبي من اودارة" (Morrison, 2014د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه حجب الموظل في البنوك التجارية اليمنية للمعلومات واألفكار وعدم ملااااااااركتها
خوفا من عدم تقبلها وتجنبا للعواقب السلبية .وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (11-6د.
▪ الصؤؤؤؤؤؤمت االجتماعي :يقصااااااد به "حجب األفكار والمعلومات المتعلقة بالعمل على أساااااااد التعاون ومساااااااعدة
اآلخرين" .ويعد الصااااااامت االجتماعي نيجابيا في حال تقديم الحماية لزمالا العمل أو لحماية المنظمة (جاسااااااام
وكرجي2017 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه قيام الموظل في البنوك التجارية اليمنية بحجب المعلومات بهد نفادة اآلخرين أو
حمايتهم من العواقب السلبية ،وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (16-12د.
التغيير التنظيمي :يعر أنه جهد م،طط طويل المدأ يهد نلى تغييرات تنظيمية في سااااابيل تحساااااين قدرات
المنظمة ،وتطوير رؤيتها ،وزيادة جودة ننتاجيتها وأدائها (الهاجرل2017 ،د.ويعر أنه نحداث تعديالت وتغييرات في
األ هدا واله يا كل واألنلااااا ا طة وطرق الع مل التنظيمي لمواك بة التغيرات البيد ية المحي طة بالمنظ مة وتحقيق األ هدا
والحصول على مكاسب وعوائد أكبر (النعيمي واللكر2014 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه مجموعة من التعليمات واوجرااات في البنوك التجارية اليمنية تهد نلى تحساااااين
قدرات وأداا المنظمة لمواكبة التغييرات الداخلية وال،ارجية في بيدة العمل ،والتمكن من حل الملاااكل والتحديات ضاامن
ضوابط وقواعد العمل بما يحقق أهدا المنظمة ،ويساعدها في البقاا واالستمرار والتميز في مجال عملها .وسيتم قياد
هذا المتغير من خالل فقرات االستبانة (36-17د.
▪ التغيير على مسؤؤؤؤؤؤؤتوى اإلسؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤؤة :تقوم المنظمااات بااإجراا بعض التغييرات والتعااديالت على أهاادافهااا
ونستراتيجياتها من وقتا آلخر ،و لك استجابة للتغييرات البيدية المحيطة بها (النعيمي واللكر2014 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه قيام البنوك التجارية اليمنية بتغيير نسااااااتراتيجياتها من وقت آلخر بما يتناسااااااب مع
تغيرات البيدة ال،ارجية ،وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (21-17د.
▪ التغيير على مستوى الهيكل التنظيمي :تضطر المنظمات نلى تغيير هيكلها التنظيمي و لك ألن كل تغيير داخل
المنظمة يالزمه تغيير على مساااااااتوأ الهيكل التنظيمي و لك بالقيام بحذ أو دمج بعض الوحدات التنظيمية أو
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نعادة توزيع مهامها واختصاصاتها ،ونعادة توزيع المسؤوليات ونيرها لكي تتمكن من مواكبة التغيير الحاصل
في البيدة الداخلية أو ال،ارجية (النعيمي واللكر2014 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه قيام البنوك التجارية اليمنية بتغيير الهيكل التنظيمي ونعادة توزيع المهام واالختصااااااصاااااات
لمواكبة المتغيرات في البيدة الداخلية وال،ارجية ،وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (26-22د.

▪ التغيير على مسؤؤؤؤؤؤؤتوى الثقافة :ل،لق ثقافة نيجابية وقوية تسااااااااهم في تلاااااااجيع روح االنتماا وااللتزام تحتاج
المنظمات نلى ندخال تغييرات مستمرة على مواقل وقيم األفراد واتجاهاتهم وعاداتهم ودوافعهم وتعزيز التعاون
والسلوك اويجابي بين العاملين فيها (ال،يلي2016 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا قيام البنوك التجارية اليمنية ب،لق ثقافة تلاااااااجع الموظفين وتقول انتمائهم والتزامهم نحوها
وتعزيزا للتعاون فيما بينهم ،وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (31-27د.

▪ التغيير على مسؤؤؤؤؤتوى األنظمة :تحتاج المنظمات نلى نحداث تغيير وتطوير في نظام العمل فيها لمواكبة التغيير
والحد من المنافسين ،و لك من خالل تبسيط نجرااات العمل ،ونظم متابعة األداا وتقييمه ،ونظام التحفيز ونير
لك من األنظمة الداخلية (النعيمي واللكر2014 ،د.
ويعرفه الباحثان نجرائيا أنه قيام البنوك التجارية اليمنية بتغيير وتطوير ألنظمة العمل بما يتناسااااااااب التغييرات داخل
وخارج بيدة العمل ،وسيتم قياد هذا البعد من خالل فقرات االستبانة (36-32د.

حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:
 .1الحدود المكانية :اقتصرت الدارسة على تحديد آثار ظاهرة الصمت التنظيمي على التغيير التنظيمي في البنوك
التجارية اليمنية العاملة في العاصمة صنعاا.
 .2الحدود الزمانية :تم ننجاز هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي )2018ة.(2019
 .3الحدود البشرية :وتمثلتبالعاملون في البنوك التجارية في محافظة صنعاا.
 .4الحدود العلمية :تمثلت بقياد أثر الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت
االجتماعيد على التغيير التنظيميبأبعاده (التغيير على مستوأ اوستراتيجية ،والتغيير على مستوأ الهيكل
التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية.
االطار النظري:
المبحث االول :الصمت التنظيمي
مفهوم الصمت التنظيمي:
تتعدد تعاريل الصاااااامت التنظيمي على الرنم من قلتها .وقد اسااااااتندت هذه الدراسااااااة نلى التعريل الذل وضااااااعه أكين
وأولوسول ) (Akin & Ulusoy, (2016عن الصمت التنظيمي بأنه عدم بوح المرؤود بما ي،فيه من شعور أو رأل تجاه ملاكل
المنظمة واوحجام عن الحديث ،ونبداا االقتراحات لرئيسه.

ومن التعريفات للصااااااامت التنظيمي تعريل سااااااايفكيت )Şevket, 2012د ،ن عرفه أنه ميل المرؤوساااااااين في
المنظمات نلى تجنب تقديم معلومات أو أل اقتراحات أو أخبار عن أل ملااكالت أو أوضاااع ساالبية في المنظمة خوفا من
ردود الفعل السلبية تجاهه.
وعرفه القرني (2015د أنه قرار واع من الموظفين باالحتفاظ بالمعلومات المهمة ،وعدم رنبتهم في ملااااااركة
أفكارهم ومعارفهم وخبراتهم مع اودارة العليا حول قضايا العمل لتحسين بيدة عملهم.
بينما يراه بانير وزارل () Bagheir, Zarei, 2012أنه ال،يار السلوكي الذل قد يكون له دور ،فإما أن يدهور
أو يحسن األداا التنظيمي.
أما بوجوسااايان وساااتيفانلاااين ( ) Bogosian & Stefanchin, 2013فيلااايران لمعنى الصااامت التنظيمي أنه
امتناع الموظل عن نبداا أل معلومة تتعلق بالمنظمة في موقل معين؛ سواا كان هذا االمتناع مقصودا أم نير مقصودا.
وي،تلل دينز ونويان وايرتوساااان ( ) Deniz, Noyan & Ertosun, 2013في مفهومهم للصاااامت التنظيمي،
فأشاااروا فيه نلى قيام األفراد العاملين في المنظمة بالحجب المتعمد ألل معلومات أو أساادلة أو أفكار أو قضااايا أو خبرات
تتعلق بعملهم أو بمنظمتهم.
ويتفق كل من تولوباد وسااااااايلب )(Tulubas, Celep,2012مع هذا المفهوم حيث يؤكدان بأن الصااااااامت هو
الحجب المتعمد للمعار واألفكار وال،برات والمعلومات المهمة التي ترتبط بالقضاااااايا التنظيمية داخل المنظمة.وفسااااار
موريسون () Morrison, 2014أن السبب الرئيس وراا التزام الصمت هو انعدام الثقة بالنفس.
بينما و ضا دينيز وآخرون ) (Denniz et al., 2013أن ما يدفع العاملين ل سلوك ال صمت وعدم الم لاركة في
األفكار والمقترحات ليس طبيعة األش،اص فحسب ،بل القوانين والسياسات التنظيمية للمنظمة التي يعملون بها.
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ووافقتهم عمر وحسن ) (Umar & Hassan, 2013بأن المنظمات التي يعمل بها األفراد والمجموعات تتمايز
فيما بينها من حيث البيدة التي تساااااودها ،ن لكل منها أنظمة وقوانين يتم تطبيقها؛ بعضاااااها تمتاز بوضاااااوح هذه القوانين
واألنظمة التي تحدد للموظفين مدأ الصااالحية التي يمكن أن يمارسااوا من خاللها أعمالهم وحدودهم الوظيفية ،مما يؤدل
نلى زيادة الحرية في نبداا آرائهم والم لاركة في تبادل المعلومات؛ وبع ضها اآلخر تتميز بطابع الغموض وعدم و ضوح
القوانين واألنظمة للعاملين ،األمر الذل يؤدل نلى ميلهم نلى اتباع سااااالوك الصااااامت بغية االبتعاد عن أل أخطاا قد تقود
نلى تهديد أمنهم الوظيفي (O'Sullivan, 2017).
وبين كويلوجلو وآخرون ) ،(Köylüoğlu, Bedük, Duman & Büyükbayraktar, 2015أن ظاااااهرة
الصاااااامت التنظيمي خطيرة تؤثر في عمليتي التعلم والتغيير على مسااااااتوأ المنظمة ،وهذا من شااااااأنه يعيق تقدم وتطور
المنظمات ،ن للصاااامت التنظيمي آثار على التعلم والتطوير التنظيمي بساااابب عدم اسااااتقبال التغذية الراجعة الساااالبية ،أو
المعلومات التي تقترح بأن الممارسات الحالية للمنظمة ال تعمل كما ينبغي.
يتبين من البحث والتمحيص لألدب المنظمي أن مفهوم الصاامت التنظيمي ربما يكون نريبا ،فمن الصااعب تقديم
تعريل محدد يتفق عليه جميع الباحثين المهتمين بالموضاااااااوع ،وشاااااااأنه في لك شاااااااأن العديد من المفاهيم السااااااالوكية
) (Donovan, O'Sullivan, Doyle & Garvey, 2016وكما سبق ،فقد تناوله الباحثون من أركان م،تلفة.
أبعاد الصمت التنظيمي:
 -1صؤؤمت اإلذعان :من العوامل المهمة التي يعتقد بأنها تساااهم فيإيجاد مناخ الصاامت في المنظمات هيالمرؤوسااين ،وهذا
يرجع نلى شااااعور المرؤوسااااين بال،و من ردود الفعل الساااالبية ،لذا يلتزمون الصاااامت ،ولعله من المفيد هنا اسااااتدعاا
المقولة التالية ،كمثال على الصاااااامت "آثرت االهتمام حول بعض السااااااياسااااااات واوجرااات داخل المنظمة ،وطلب مني
السااكوت ،وأصاابحت في نظرهم صااانع ملااكالت ،حاولت اوقناع بلااكل أكبر ،ولكن حاليا ال أسااتطيع الم،اطرة بعملي،
وهذاجعلني أتحول نلى ش،ص يقول :نعم" (Acavay & Aktuvan, 2015د.
ويتمثل خو المرؤوساااين من ردود الفعل السااالبية في توقعات المرؤوساااين بأن المنظمة التييعملون بهاال يمكن
االعتماد عليها في تحقيق النتائج المفضااااااالة لهم والمرجوة منها ،و لك لعدة أساااااااباب ،مثل :عدم كفااة النظاماودارل،
و صعوبة التعامل مع الرؤساا ،ونظام المعلومات ،وت،لل العالقات التنظيمية ،والمبالغة فيعرض الحقائق ،ونقصالفرص
التي تسااااااما لهمبالتعبير عن آرائهم بساااااابب ت،وفهم منردود فعل الرؤساااااااا ،التي نالبا ما يعمل المديرون على تهديدهم
بسببها بالعقاب (Denniz et al., 2013د.
ويحدث صااامت او عان عندما يتعمد الفرد عدم اودراك؛ ويصااابا نير رانب في نحداث تغيير ويكون ضااامن
الزمالا الهادئين الالمباليين.كما يمكن أن يعزأ صمت او عان نلى ال سلوك نير الن لط ونير الت لاركي ونير الهاد ،
فال يعبر الموظل عن أفكار هو اقتراحاته براحة وصاااااااراحة ،وقد حتى يحج بآراا هو خبراته عند االساااااااتناد نلى تقييم
يتطلب كفااته الذاتية وقدرته اللاااا،صااااية في التأثير على الواقع .وبالتالي ،يلااااير صاااامت او عان نلى مواقل يقوم فيها
الموظل بعدم نعطاا أرااه ات الصاالة بساابب قراره باالنسااحاب؛ مما قد يؤدل بعضااها نلى االشااتباك مع المنظمة ،وهذا
يظهر كسااالوك سااالبي له نتائج تقود نلى ان،فاض مساااتويات الملااااركة ،وعدم االلتزام بتحقيق تغيرات لصاااالا المنظمة.
بالتالي ،فصمت او عان هونتيجة الملاكل التنظيمية (Tan, 2014د.
وعليااه ،فصاااااااماات او عااان يعني نخفاااا أو حجااب المعلومااات واآلراا وال،برات واألفكاااربغيااة االعتزال أو
االستسالم .ويتبع الموظل هذا السلوك استنادا على اعتقاده بأن التعبير ال يجدل نفعا ،وأن كالمه عن الملاكل أو اوبالغ
عنها لن يؤثر على سير العمل داخل المنظمة ولن يحدث فرقا (Karaca, 2013د.
 -2الصؤؤمت الدفاعي :وهو ساالوك مقصااود يتم الت،طيط له مساابقا ويهد نلى حماية النفس من أل م،اطر خارجية ربما
تهددها .ويعدّ هذا النوع من الصمت خطا دفاعيا ن ننه ينطول على الوعي وبعد النظر في البدائل المتاحة ،ثم يتبعه قرار
عن ندراك ودراية ووعي بحجب المعلومات وال،برات كإساااااتراتيجية مناسااااابة .وينطول الصااااامت الدفاعي على حجب
المعلومات بساابب ال،و من الم،اطرة اللاا،صااية التي ربما يحدثها التعبير عن اآلراا واألفكار .وقديكون دافع الحماية
الذاتية بسبب القلق من أن تلصق به مسؤولية الملكلة .كذلكيتضمن هذا النوع من الصمتإحجام أو حجب المعلومات عن
األخطاا الل،صية في العمل (Şevket, 2012د.
ويعد الصامت الدفاعي ظاهرة نير مريحة ومؤشار على أن المنظمة تمر بأزمة حقيقة ربما تقودها نلى االنحدار
والفلااااااال؛ فالصااااااامت الدفاعي قد يقود بالعاملين نلى العزلة؛ مما يعني أن يصااااااال العاملون في المنظمة نلى قرار بأن
المنظمةالتي يعملون بها لم تعد المكان المناسب لالستمرار في العمل فيها؛ ألسباب ترتبط بالمنظمة نفسها أكثر ما ترتبط
بالموظل ،وهو قرار يؤثر على عالقة الموظل بالمنظمة التييعمل بها ووالاه لها؛ما يترتب عليه نتائج سااااااالبية لكال
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الطرفين نالبا ما تنتهي بإنهاا العالقة بينهما بلاااكل نير مرضاااي ( Akbarian, Ansari, Shaemi & Keshtiaray,
2015د.
وقد يظهر الصاااااامت الدفاعي أيضااااااا بساااااابب التنظيم بم،تلل عوامله التي قد تؤدل نلى تعريض األفراد للعديد
منالعقبات والنتائج التي تضااااع حدالقدراتهم وطموحاتهم،فيواجههم الفلاااال وخيبة األمل ،ثم عدم الرضااااا النفسااااي والبدني
وعدم االرتياح الذهني ،وما يصاااااااحب لك من نجهاد وتوتروظيفي ربما يقود لالنتراب الوظيفي ،ويكون لك بأشاااااااكال
متعددة تتضاااااامن العناصاااااارالساااااالبية والت،ريبية أو ترك العمل ،وفي الوقت اتهيؤدل هذا نلى عزلهم عن المنظمة وعن
واتهم ،وي،لق اللاااعور بالبؤد وعدم االرتياح وعدم الرضاااا ،مما يقودبالموظل نلى االنساااحاب من تطوير العملوتنمية
أدائه ،أو حتى او سهام بآراا ومقترحات وخبرات تفيد عملية التغيير التنظيمي .والدفاع بحد اته مدعاة للصمت والحجب
وعدم التفاعل مع ملاكل وقضايا المنظمة (Donovan et al., 2016د.
 -3الصمت االجتماعي :ويكونعن طريق ابتعاد وانفصال الفرد عن المجتمع والثقافة مع اللعور بالعزلةوما يصاحبها من
توتر وقلق وعدم ثقة باآلخرين واوحسااااد بال،و وربما الدونية تارة ،والتعالي تارة أخرأ ،ويكون لك بسااابب انعدام
التكيل االجتماعي أو لضااااااعل االتصااااااال االجتماعي للفرد،ن نن األشاااااا،اص الذين يحبون العزلة ال يهتمون أو يرون
قيمةكبيرة للعديد من األهدا والقيم والمبادئ التي ينميها المجتمع (Çınar, Karcıoğlu & Alioğulları, 2013د.
وهنالك طريقتان يحدث بهما الصاااااامت االجتماعي :أوال :يتبع العامل ساااااالوك الصاااااامت ألجل حماية مصاااااالحة
المنظمة ،ثانيا :يتبع العامل سلوك ال صمت بهد حماية م صالا العاملين اآلخرين.وعليه ،يعدّ لك نريزة ش ،صية لدأ
اللااا،ص ال تعمل على حماية الموظل لنفساااه بل ألشااا،اص آخرين ولبعض أولويات مصااالحته اللااا،صاااية ومصااالحة
اآلخرين ،لذا ،يعد هذاالصااامت ايجابي على العكس من صااامت اال عان والدفاع ( Elçi, Erdilek, Alpkan & Şener,
2014د.
وأخيرا ،يجب أن ننوه بأن هذا المفهوم أيضاااااااايلاااااااير نلى شاااااااعور الفرد بانفصااااااااله عن اته لعدم القدرة على
نيجاداألنلااطة المكافدة اتيا ،ويلااير نلى شااعور الفرد بأن اته وقدراته عبارة عن وساايلة أو أداة.وقد يعبر الموظل عن
لك بعادم االنتمااا والالمبااالة؛ ولكن عدم االنتمااا مؤشااااااار من مؤشااااااارات عز لةا لذات؛وتلاااااااير الالمبااالة نلى عدم
االهتمام،وعدم التفاعل ،وفقدان الحافز لتحقيق النجاح في الحياة ،ومحدودية الطموحات اللااااااا،صاااااااية ،أما عدم االنتماا
فيلاااير نلى عدم انتسااااب الفرد لجماعته األسااااساااية وعدم ارتياحه ورضااااه عنها وعدم شاااعوره بالف،ر بها وكذلك رفض
القيمالسائدة والثقافة وشعوره بعدم االمتنان لهذا المجتمع (Burris, Detert & Romney,2012د.
المبحث الثاني :التغيير التنظيمي:
مفهوم التغيير التنظيمي:
يعدّ التغيير التنظيمي من المفاهيم اودارية الحديثة ،ن يتمحور حول تحول المنظمة من واقعها الراهن نلى واقع
أفضاال ،ويكون لك عن طريق اتباع مفهوم واضااا يرشااد المنظمة التي تطما نلى التغيير التنظيمي .وعليه هنالك العديد
من المفاهيم والتعريفات التي توضاااا معنى عملية التغيير التنظيمي .ن عرفه كل من الحداد وكوتنور ( & Al-Haddad
Kotnour, 2015د أنه نتيجة التغيرات في أنلطة األعمال وكذلك نتيجة اودراك اودارل واالختيار واوجرااات.
أما آسنان ونوردين وعثمان (Asnan, Nordin & Othman, 2015د فيصرحون بأن التغيير التنظيمي يعني
ضااامنا شااايدا نحو التحول التنظيمي ،نال أن تنفيذ التغيير يعد نلااااطا أكثر صااارامة مما يُتصاااور في نالب األحيان ،ولهذا
السبب يُقدّر أن ثلثي مجمل جهود التغيير التنظيمي لم تنجا .فعلى الرنم من هذا االهتمام المتزايد المعطى لجهود التغيير
التنظيمي ،فإن أكثر من  50في المائة من جميع مبادرات التغيير ال تزال نير ناجحة.
ويلااااير آندرسااااون (Anderson, 2016د نلى أن التغيير التنظيمي عبارة عن ظاهرة مصاااااحبة لنمو المنظمة
وتطوره ،فيلاااااااير نلى االنتقال والتحول من مرحلة نير متكيفة مع البيدة المحيطة بالمنظمة نلى أخرأ منلاااااااودة تتميز
بسمات تجعل المنظمة أكثر قدرة على البقاا.أما بيرك ونمير (Burke & Noumair, 2015د فيعرفون التغيير التنظيمي
على أنه سنة الحياة وعنصرا رئيسا لنجاح وبقاا اودارة وصفة من صفات القيادة الرشيدة المتميزة.ووفقا لما سبق ،يرأ
الباحثان أن عملية التغيير التنظيمي عبارة عن عملية أو مجموعة عمليات تضاااااااطلع بها المنظمة لتتمكن من االنتقال من
الوضاااااااع الحالي نلى وضاااااااع آخر مرنوب به بغية تحقيق أهدا معينة ،من ضااااااامنها :زيادة قدرة المنظمة على البقاا
واالستمرار تحت م،تلل الظرو .
أبعاد التغيير التنظيمي:
هنالك عدة أبعاد تتعلق بتكوين المنظمة والعمليات المتعلقة بسير العمل بها:
 .1الهيكل التنظيمي:
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يعد الهيكل التنظيمي كإطار عام ي لير نلى العنا صر التنظيمية المكونة للمنظمة ،وي،ط مراكز ال سلطة في البناا
التنظيمي والعالقات بين األفراد ،وهناك حالتان لهذا الهيكل ،فقد يكون مرنا يتجاوب مع متغيرات ومساااااتجدات وظرو
المنظمة ،وقد يكون جامدا ال يساااااااتجيب لمتغيرات العصااااااار وال يتفاعل مع البيدة المحيطة للمنظمة .نضاااااااافة نلى لك،
يعكساااااالهيكل التنظيمي جانبا من ثقافة المنظمة التي تؤثر في تكوين الصااااامت التنظيمي .ولمنصااااابالموظل داخل الهيكل
التنظيمي أثره على ظهور الصاامت ،فالعاملون في ندارة المنظمة الدنيا ينظرون نلى أن اآلرااالمعاكسااة التي قد يطرحها
الفرد المرؤود مضااااااارة بمصااااااالحة المنظمة ،أما العاملون في المساااااااتويات الدنيا فيعانون من عدم تنانم السااااااالطة مع
المسؤولية فيأعمالهم،وعدم الملاركة في ات،ا القرار (Theodore, 2013د.
 .2األنظمة:
تعد األنظمة وال سيا سات التنظيمية أداة منا سبة لتر سي المبادئ واأل ساليب التي يتم اتباعهافي المنظمة ،وويجاد
درجة من التفاهم واالنسااااجام والتكييل بين الموظفين على اختال مناصاااابهم ومسااااتوياتهم اودارية والتنفيذية ،ولكن ن ا
اساااتمرت الساااياساااات التنظيمية في كونها عنصااار دائم التغيير ،فإنها سااتصااابا أداة ت،ريب واضاااطراب لجميع األنلاااطة
اودارية في المنظمة .عالوة على لك ،عدم نيجاد سااياسااات تنظيمية واضااحة وعادلة ومناساابة وشاااملة للعاملين ،قد يزيد
من الصمت التنظيمي فيما بين العاملين ،مما يؤثر على أدائهم ونجراااتهم داخل المنظمة (برباول2013،د.
 .3مستوأ اوستراتيجية:
عدم وجود نساااااااتراتيجية فعالة لتنظيم أداا األفراد العاملين في المنظمة وتقييمه يعني أن األفراد الذين يقومون
بواجباتهم وفقا لواجباتهم الوظيفية لن يحصاالوا على حقهم في التقدير المادل ،فيسااود اعتقاد بين هؤالا األفراد أن الجميع
متساوون في أن من يعمل يتساوأ مع من ال يعمل .ويُظهِرهذا االعتقاد حالة من االستياا ،ويجعل هؤالا األفراد عرضة
نلى تكوين الصمت التنظيمي لديهم (محمد والعريقي2013 ،د.
 .4ثقافة المنظمة:
وفقا لدراسااااااااات تتعلق بالثقافة التنظيمية ،فإن الثقافة التنظيمية السااااااااائدة وطريقة ندارتها تميز المنظمة عن
المنظمات األخرأ ،وقد تكون هذه الثقافة مصااادرا للصااامت التنظيمي أو طريقة لكسااار الصااامت.ومع لك ،ن ا كانت هذه
الثقافة م صدرا لل صمت التنظيمي لألفراد في المنظمة ،فيمكن ندارتها بطريقة تقول الر ضا الوظيفي ،وبالتالي تعمل على
تحساااااين أدائها وعملها .وتتطلب ندارة ثقافة المنظمة أن تقوم اودارة بتحديد القيم التنظيمية الساااااائدة وتوضااااايحها بهد
محاااولااة مواامااة هااذه القيم مع قيم وتوقعااات األفراد العاااملين في المنظمااة ،ثم تقوم اودارة بنقاال هااذه القيم نلى األفراد
ليطبقوها في سلوكياتهم داخل المنظمة (أبو الغنم2013 ،د.
الدراسات السابقة ذات الصلة
قام الباحثان بدراسة العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسة ،وتم تناول بعض الدراسات
ات العالقة بموضوع الدراسة وفيما يلي بعض هذه الدراسات:
 1-3-2الدراسات باللغة العربية:
النعيمي والشكر (" )2014أثر مجاالت التغيير التنظيمي في التخطيط التسويقي اإلستراتيجي :دراسة ميدانية لعينة من
فنادق الدرجة األولى في بغداد".
هدفت الدراسااااة نلى نبراز أهم مجاالت التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مسااااتوأ اوسااااتراتيجية ،والتغيير
على مستوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد ،ورصد مدأ تأثير التغيير
التنظيمي على ال،طط اوساااتراتيجية للتساااويق لفنادق الدرجة األولى في بغداد .واعتمد الباحث المنهج الوصااافي التحليلي
في نجراا هذه الدراساااااة .تكونت عينة الدراساااااة من ثالثة فنادق من الدرجة األولى في بغداد وكان مجموع االساااااتبانات
(60د بمعدل (20د اساااااااتبانة لكل فندق وتم جمع البيانات من خاللها .فأظهرت النتائج اهتمام ضاااااااعيل بمتابعة ومراقبة
التغيير من قِبل القيادات اودارية ،وال يمكن لللاااااركات الفندقية أن تتجنب التغيير التنظيمي؛ باعتباره أداة تنافساااااية مهما
كان نوع التغيير الذل تتبعه اودارة لتطوير قيم وسلوكيات العاملين في القطاع الفندقي .وتوصلت الدراسة نلى العديد من
التوصاايات؛ كان من أهمها زيادة الوعي بأهمية التغيير التنظيمي لدأ اودارة والعاملين ،ونحداث تغييرات تنظيمية داخل
اللركة وربطها بمتغيرات البيدة المحيطة لغرض المحافظة على حصتها السوقية.
واساااااتفاد الباحثان من دراساااااة النعيمي واللاااااكر (2014د بتحديد أبعاد التغيير التنظيمي للدراساااااة الحالية وهي
(التغيير على مستوأ اوستراتيجية ،والتغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على
مستوأ األنظمةد.
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الخيلي (" )2016أثر التغيير التنظيمي على أداء العؤؤاملين في مطؤؤار أبو ظبي الؤؤدولي في دولؤؤة اإلمؤؤارات العربيؤؤة
المتحدة".
هدفت الدراسااااة نلى قياد أثر التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير التكنولوجي ،والتغيير الهيكلي ،والتغيير الثقافي،
والتغيير في العملد على أداا العاملين في مطار أبو ظبي ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،فتم است،دام أسلوب
العينة العلااوائية .وتكونت عينة الدراسااة على كل من يلااغل منصااب ندارل في المطار وبلغ عددها (207د ،وتم تصااميم
اساااااتبانة م،صاااااصاااااة لجمع المعلومات والبيانات من مجتمع الدراساااااة .وتوصااااالت الدراساااااة نلى مجموعه من النتائج،
أهمهاا:وجود عال قة ارتبااث طرد ية قو ية بين التغيير التنظيمي وأداا العااملين ،فوُ جد ارتفااع ملحوظ للتغيير التنظيمي،
سواا التكنولوجي أم الهيكلي أم الثقافي صاحبه ارتفاع وتحسن أداا العاملين في المطار .وأوصت الدراسة ندارة المطار
بتطوير شبكات االتصال بلكل يسهم في تحسين ال،دمات المقدمة من ندارة المطار وتسريعهاكتوجه نستراتيجي.
تماثلت دراسة ال،يلي (2016د مع الدراسة الحالية في متغير التغيير التنظيمي ،وقد استفاد الباحثان بتحديد أبعاد
التغيير التنظيمي لهذه الدراسة وهي (تغيير الهيكل التنظيمي ،وتغيير الثقافةد.
جاسؤؤؤم وكرجي (" )2017ديناميكيات متعددة األبعاد للصؤؤؤمت التنظيمي وتأثيرها في مواقف المشؤؤؤرفين في دائرة مياه
بغداد".
هدفت الدراسة نلى معرفة العالقة بين الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت
االجتماعيد وتحديد مواقل الملرفين في دائرة مياه بغداد ،وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.
وتم اختيار عينة من موظفي دائرة مياه بغداد فبلغت عينة الدراساااااة (120د موظفا ،وتم نعداد اساااااتبانة لجمع المعلومات
والبيانات .وقد توصلت الدراسة نلى العديد من النتائج ،كان من أهمها :وجود عالقة عكسية سلبية بين الصمت التنظيمي
ومواقل الملرفين؛ مما يعني أن صمت الموظفين يزداد عندما يقوم الملر بتقليل فرص االتصال بالعاملين .وأوصت
الدراسااة بأهمية دور الملاارفين في فهم ساالوك العاملين وتقدير وجهات النظر الم،تلفة للعاملين ،وضاارورة كساار حاجز
الصمت وندراك أهمية الملاركة في تحسين وضع المنظمة.
واستفاد الباحثان من دراسةجاسم وكرجي (2017د في تحديد أبعاد المتغير المستقل الصمت التنظيمي (صمت
او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد.
الهاجري (" )2017أثر التغيير التنظيمي في األداء التشغيلي للشركات العاملة في قطاع النفط الكويتي".
هدفت الدراسااااااااة للتعر نلى أثر التغيير التنظيمي بأبعاده (تغيير الهيكل التنظيمي ،وتغيير الثقافةد في األداا
التلغيلي لللركات النفطية في الكويت ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .وقام الباحث بتصميم استبانة خاصة
لجمع البيانات من عينة الدراساااااااة التي تكونت من الموظفين في قطاع النفط الكويتي والذل بلغ عددهم (206د موظفا.
وتوصااااال الباحث الساااااتنتاجات؛ أهمها وجود عالقة طردية نيجابية بين التغيير التنظيمي في اللاااااركات النفطية الكويتية
وأدائها التلااغيلي ،فتبين أن مسااتوأ التغيير التنظيمي في شااركات النفط الكويتية مرتفعا يصااحبه ارتفاعا بمسااتوأ األداا
التلااغيلي لهذه اللااركات .وقد أوصااى الباحث ندارة اللااركات باالهتمام بمسااتوأ التغيير التنظيمي واساات،دام مؤشاارات
مناسبة لهذه التغييرات؛ مما يمكن ندارة اللركات من است،دامها كأداة تنافسية للتعر نلى واقع اللركات خصوصا أنها
تعمل في بيدة ديناميكية عالية.
واسااتفادت الدراسااة الحالية من دراسااة الهاجرل (2017د في تحديد أبعاد المتغير التابع التغيير التنظيمي (تغيير
الهيكل التنظيمي ،وتغيير الثقافة التنظيميةد.
 2-3-2الدراسات باللغة اإلنجليزية:
Matyesha, (2011)"The Impact of Organizational Change on Employee Motivation and
Performance levels ".
هدفت الدراساااااااة نلى بيان أثر التغيير التنظيمي بأبعاده (تغيير اوساااااااتراتيجية ،والتغيير التقني ،وتغيير الثقافة،
وتغيير األنظمةد على تحفيز الموظفين ومسااااااتويات األداا ،فقام الباحث بإجراا دراسااااااة حالة على اللااااااركة البريطانية
للبترول بجنوب أفريقيا (BPSAد .واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي التحليلي ،وتم توزيع (105د اسااتبانة اساات،دمها
الباحث أداة لجمع البيانات .وأشااااااارت النتائج نلى وجود عالقة نيجابية ضااااااديلة بين التغيير التنظيمي وتحفيز الموظفين.
وأظهرت نتائج الدراسة على عدم وجود عالقة بين التغيير التنظيمي ومستويات األداا للعاملين .وأوصت الدراسة ندارة
شاااااااركة (BPSAد على تحفيز الموظفين على التغيير ،وكيفية المسااااااااهمة الفاعلة في التغيير واالتصاااااااال الفعال بين بين
الموظفين واودارة.
وقد اساتفاد الباحثان من دراساة (2011د Matyeshaبتحديد أبعاد التغيير التنظيمي وهي (تغيير اوساتراتيجية،
وتغيير الثقافة ،وتغيير األنظمةد.
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Alsamydai, et..al, (2013)"The Impact of Organizational Change on the Marketing
Strategies of Change (A Field Study in the Jordanian Commercial Banks)".
هدفت هذه الدراساااااااة للتعر نلى أثر التغيير التنظيمي بأبعاده (تغيير اوساااااااتراتيجية ،والتغيير التقني ،وتغيير
الثقافة ،والتغيير الوظيفي ،وتغيير التساااااااويقد على اوساااااااتراتيجيات التساااااااويقية للتغيير في البنوك التجارية األردنية،
والتعر نلى أنماث التغيير التي تواجه المنظمات المصاااارفية .وتم اختيار عينة علااااوائية من مديرل الفروع والمديرين
التنفيذيين في البنوك التجارية األردنية وقد بلغت عينة الدراسااااة (65د مديرا .وتوصاااالت الدراسااااة نلى نتائج؛ كان أهمها
وجود عالقة ارتباث نيجابية بين التغيير التنظيمي ونساااااتراتيجيات التساااااويق للتغيير،وأوصااااات الدراساااااة مديرل البنوك
بإحداث تغييرات تنظيمية مساااتمرة لما له من دور في تحساااين ال،دمات المقدمة للعميل ،ونحداث تغييرات تنظيمية داخل
المنظمات المصرفية لمواكبة المتغيرات البيدة المحيطة بهد المحافظة على حصتها السوقية.
واساااااتفاد الباحثان من دراساااااة ) Alsamydai, et..al, (2013في تحديد المتغير التابع التغيير التنظيمي ،وقام
الباحثان بتحديد أبعاد التغيير التنظيمي لهذه الدراسة وهي (تغيير اوستراتيجية ،وتغيير الثقافةد.
Laeeque & Bakhtawari, (2014)"Employee Silence as a Determinant of Organizational
Commitment: Evidence from the Higher Education Sector of Pakistan".
هد هذه الدراساااااة لمعرفة أثر صااااامت الموظل بأبعاده (صااااامت او عان ،والصااااامت الدفاعي ،والصااااامت
االجتماعيد على التزامه تجاه المنظمة ،وقد است،دمت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي ،وقام الباحث بتصميم استبانة
للحصاااول على البيانات ات العالقة بالدراساااة ،أما عينة الدراساااة فقد تكونت من (200د موظل يعملون في مؤساااساااات
التعليم العالي في العاصمة الباكستانية ،وتم استرجاع (124د استبانة صالحة للتحليل .وتوصلت الدراسة لنتائج ؛كان من
أهمها أن صمت بأنواعه الثالثة كان له تأثير متوسط على االلتزام التنظيمي .وأوصت الدراسة مديرل المؤسسات التعليم
العالي بضاااااارورة ات،ا ال،طوات الالزمة لتلااااااجيع الموظفين على التعبير عن م،اوفهم وملاااااااركة معارفهم وأفكارهم
وآرائهم.
استفاد الباحثان من دراسة (2014د  Laeeque & Bakhtawariبالتعر نلى أبعاد المتغير المستقل الصمت
التنظيمي وهي (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد.
Akın & Ulusoy, (2016)"The Relationship between Organizational Silence and Burnout
among Academicians: A Research on Universities in Turkey".
هدفت الدراساااة لتحليل العالقة بين الصااامت التنظيمي بأبعاده (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت
االجتماعيد ومسااتويات اورهاق النفسااي لدأ األكاديميين في الجامعات التركية .وتم جمع بيانات هذه الدراسااة من خالل
أعضااااااااا هيدة التدريس في الجامعات التركية فبلغت حجم العينة (190د أكاديميا يعملون في (17د جامعة حكومية في
مناطق م،تلفة في تركيا.
وتلااااير نتائج هذه الدراسااااة نلى أن مسااااتوأ الصاااامت لدأ األكاديميين متوسااااطة ،وأن مسااااتوأ اورهاق كانت
من،فضاااة ،وبينت أن درجات الصااامت تنبأت باورهاق واونهاك النفساااي لدأ األكاديميين وآثرت على مساااتوأ اونجاز
ال ل ،صي لديهم ،وأو صت الدرا سة على ضرورة الحد من اورهاق نلى الحد األدنى في األكاديمية ،ونن لاا ثقافة ت سما
لألكاديميين بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بحرية وأضافت مقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية.
اتفقت دراسااة) Akın & Ulusoy, (2016مع الدراسااة الحالية في المتغير المسااتقل الصاامت التنظيمي .واسااتفاد
الباحثان باالطالع على أنمو ج الدراسااااة وتحديد أبعاد الصاااامت التنظيمي وهي (صاااامت او عان ،والصاااامت الدفاعي،
والصمت االجتماعيد.
Sholekar & Shoghi,(2017) "The Impact of Organizational Culture on Organizational Silence
"and Voice of Faculty Members of Islamic Azad University in Tehran
هدفت الدراسة نلى قياد مدأ تأثير الثقافة التنظيمية على الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت
الدفاعي ،والصمت االجتماعيد في جامعة آزاد اوسالمية في طهران ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .وتم
اختيار عينة علاوائية من أعضااا هيدة التدريس في جامعات آزاد اوساالمية في طهران وبلغت حجم العينة (317د فردا
فكانت عينة الدراساااااااة طبقية مرتبطة ب،مساااااااة فروع في مناطق م،تلفة (فروع اللااااااامال والجنوب والغرب واللااااااارق
والمركزية لجامعات آزاد في طهراند ،وأ شارت نتائج هذه الدرا سة نلى أن الثقافة التنظيمية لها تأثير كبير على ال صمت
التنظيمي وصااااوت أعضاااااا هيدة التدريس في الجامعة .وتوصاااالت الدراسااااة نلى عدة توصاااايات أهمها بأن يقوم مديرو
الجامعات بإن لاا برامج اقتراح ألع ضاا هيدة التدريس لتقديم مقترحاتهم وآرائهم ،وتحفيزهم من خالل المكافآت ل ضمان
است،دام أعضاا هيدة التدريس معرفتهم ومعلوماتهم بما يحقق أهدا الجامعة.
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وتتلااابه الدراسااة الحالية مع دراسااة ) Sholekar & Shoghi (2017في متغير الصاامت التنظيمي ،وقد اسااتفاد
الباحثان بتحديد أبعاد المتغير لهذه الدراسة وهي (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
هدف الدراسؤؤة :هدفت الدراسااة الحالية للتعر نلى أثر الصاامت التنظيمي بأبعاده (صاامت او عان ،والصاامت الدفاعي،
والصاامت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مسااتوأ اوسااتراتيجية ،والتغيير على مسااتوأ الهيكل
التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد.
المتغيرات :تناولت هذه الدراسااااااة في أبعاد متغيرها المسااااااتقل المتمثل بالصاااااامت التنظيمي كل من (صاااااامت او عان،
والصاامت الدفاعي ،والصاامت االجتماعيد أما متغيرها التابع فقد تمثل في التغيير التنظيمي بأبعاده والمتمثلة في (التغيير
على مستوأ اوستراتيجية ،والتغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ
األنظمةد ،ونظرا لندرة وجود الدراسااات في اليمن والدول العربية بلااكل عام التي تناولت موضااوع " الصاامت التنظيمي
وأثره على التغيير التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية " على وجه ال،صااااوص فإن هذه الدراسااااة تعد محاولة جادة في
بيان دور المتغيرات في البنوك التجارية اليمنية ،ومدأ تطبيقها من قبلها.
موقع الدراسؤؤؤة الحالية عن الدراسؤؤؤات السؤؤؤابقة :تلاااكل الدراساااة الحالية دراساااة تتميز بالجدية والندرة ،ن ننها تناولت
موضااااوع الصاااامت التنظيمي وأثره على التغيير التنظيمي ،وتتميز هذه الدراسااااة عن نيرها من الدراسااااات السااااابقة في
اختيارها عينة ومجتمع الدراسة.
منهجية الدراسة:
اعتمد الباحثان على المنهج الوصااااافي التحليلي في هذه الدراساااااة لجمع البيانات واختبار الفرضااااايات حول أثر
الصاااااامت التنظيمي على التغيير التنظيمي ،وقاما بتوزيع اسااااااتبانة على أفراد مجتمع الدراسااااااة المؤلل من العاملين في
البنوك التجارية .وتم جمع البيانات بواساااااطة االساااااتبانة ثم تحليلها باسااااات،دام برنامج (SPSSد ،للحصاااااول على البيانات
وتصنيفها واختبار الفرضيات للوصول لالستنتاجات المناسبة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل مجتمع الدراسة من البنوك اليمنية والبالغ عددها (7د بنوك ،أما عينة الدراسة فتكونت من العاملين في هذه
البنوك والبالغ عددهم (1740د عامال وعاملة ،أما وحدة المعاينة فقد تم اختيارها بالطريقة العلوائية البسيطة من (380د
عامال وعاملة ،وتم اسااترداد (337د اسااتبانة ،وبعد التدقيق تم اسااتبعاد (11د اسااتبانات لعدم اكتمال نجاباتها ،وبذلك كان
عدد االساااتبانات الصاااالحة وجراا التحليل اوحصاااائي عليها (326د اساااتبانة شاااكلت ما نسااابته (% 85.8د من مجموع
االستبانات الموزعة ،والجدول (2د يبين توزيع أفراد وحدة المعاينة تبعا للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية.
الجدول ( :)2توزيع أفراد وحدة المعاينة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية
المتغيرات
النوع االجتماعي
الفدة العمرية

المستوأ التعليمي

عدد سنوات ال،برة في البنك

الفئة
كر
أنثى
المجموع
-25أقل من 30
-30أقل من 35
 -35أقل من 40
-40أقل من 45
 45فأكثر
المجموع
دبلوم فأقل
بكالوريود
ماجستير
دكتوراه
المجموع
أقل من  5سنوات
- 5أقل من 10
-10أقل من 15
-15أقل من 20
 20سنة فأكثر
المجموع
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التكرار
212
114
326
33
67
91
83
52
326
53
212
41
20
326
37
73
101
66
49
326

النسبة المئوية
65.03
34.97
100
10.12
20.55
27.91
25.46
15.95
100.00
16.26
65.03
12.58
6.13
100.00
11.35
22.39
30.98
20.25
15.03
100.00

يالحظ من الجدول (2د أن الذكور من أفراد عينة الدراسااااة هم األعلى تكرارا؛ ن بلغ عددهم (212د ما نساااابته
(%65.03د ،بينما بلغ عدد اوناث (114د بنساابة مدوية (%34.97د من مجموع أفراد عينة الدراسااة ،أما بالنساابة للفدة
العمرية فقد كان أفراد عينة الدراسااااة الذين تتراوح أعمارهم (من -35أقل من 40د هم األعلى تكرارا فبلغ عددهم (91د
بنسااااااابة مدوية (%27.91د ،بينما كانت الفدة العمرية (من -25أقل من 30د بأقل تكرار فبلغ (33د بنسااااااابة مدوية
(%10.12د من مجموع أفراد عينة الدراسة.
ويالحظ من الجدول فيما ي،ص المسااتوأ التعليمي أن أفراد عينة الدراسااة الذين يحملون شااهادة بكالوريود هم
األعلى تكرارا فبلغ عددهم (212د بنسااااااابة مدوية (%65.03د ،ثم تالهم حملة درجة (دبلوم فأقلد فبلغ عددهم (53د ما
نسااااابته (%16.26د من مجموع أفراد عينة الدراساااااة ،ثم جاا العاملين الذين يحملون درجة (ماجساااااتيرد ن بلغ عددهم
(41د عامال بنساابة مدوية (%12.58د ،بينما كان من يحملون (دكتوراهد بأقل تكرار فبلغ عددهم (20د شااكلوا ما نساابته
(%6.13د من مجموع أفراد عينة الدراسة.
أما بالنسبة لعدد سنوات ال،برة فقد كان أفراد عينة الدراسة ممن خبرتهم (-10أقل من 15د األعلى تكرارا فبلغ
عددهم (101د بنسبة مدوية (%30.98د ،بينما كان من خبرتهم (من أقل من  5سنواتد األقل تكرارا فبلغ عددهم (37د
بنسبة مدوية (%11.35د من مجموع أفراد عينة الدراسة.
مصادر جمع البيانات:
لغرض تحقيق أهدا الدراسة الحالية أعتمد الباحثان على نوعين من مصادر المعلومات ،هما المصادر الثانوية
والمصادر األولية.
 .1المصادر الثانوية:قام الباحثان باالطالع على المقاالت والدراسات السابقة والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة،
والبحث في المكتبات ومواقع اونترنت ،وعداد اوطار النظرل فيما ي،ص مفاهيم الصمت التنظيمي والتغيير
التنظيمي.
 .2المصادر األولية :وتمثل البيانات والمعلومات التي تم جمعها من خالل نعداد استبانة خاصة لموضوع هذه
الدراسة .بحيث شملت جميع الجوانب التي تناولها اوطار النظرل والتساؤالت والفرضيات التي استندت عليها
الدراسة
أداة الدراسة:
تم االعتماد على األدبيات الساااابقة في تطوير اساااتبانة لجمع البيانات األولية ،فتكونت االساااتبانة من ثالثة أجزاا رئيساااة،
هي:

الجزء األول :يتعلق هذا الجزا بالمعلومات الديمونرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.
الجزء الثاني:تكون هذا الجزا من مجموعة من (16د فقرة لقياد المتغير المساااااااتقل الصااااااامت التنظيمي موزعة على
أبعاده(صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد.
الجزء الثالث :تكون هذا الجزا من مجموعة من (20د فقرة لقياد المتغير التابع التغيير التنظيمي موزعة على أبعادها
(التغيير على مستوأ اوستراتيجية ،والتغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على
مستوأ األنظمةد .ويبين الجدول رقم (3د توزيع فقرات كل عنصر على حدا وعددها كما هو موضا في االستبانة.
الجدول رقم ( )3توزيع فقرات االستبانة وعددها لكل عنصر على حدا
المتغير المستقل :الصمت التنظيمي
األسدلة من ( 1نلى 5د
صمت او عان
األسدلة من ( 6نلى 11د
الصمت الدفاعي
األسدلة من ( 12نلى 16د
الصمت االجتماعي
المتغير التابع :التغيير التنظيمي
األسدلة من ( 17نلى 21د
التغيير على مستوأ اوستراتيجية
األسدلة من ( 22نلى 26د
التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي
األسدلة من ( 27نلى 31د
التغيير على مستوأ الثقافة
األسدلة من ( 32نلى 36د
التغيير على مستوأ األنظمة

تصحي األداة:
لقياد تقديرات أفراد العينة على فقرات االساااااااتبانة تم اسااااااات،دام مقياد ليكرت ال،ماساااااااي( :موافق بلااااااادةد،
و(موافقد ،و(محايدد ،و(ال أوافقد ،و(ال أوافق بلدةد.
وعليه تم نعطاا أوزان وجابات عينة الدراسة لقياد درجة التقدير ،و لك على النحو التالي( :موافق بلدة (5د،
وموافق (4د ،ومحايد (3د ،وال أوافق (2د ،وال أوافق بلدة (1دد.
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ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال
من مجاالتها؛ فقد تم احتساب المعادلة التالية:
1-5
الحد األعلى – الحد األدنى (لألوزاند
= 1.33
=
طول الفدة=
3
عدد الفدات المفترضة
واستنادا لذلك تم اعتماد المعيار التالي :المستوأ المن،فض=  ،2.33 -1والمستوأ المتوسط= ،3.67 -2.34
والمستوأ المرتفع=  5 -3.67المعيار والجدول (4د يبين لك:
الجدول ( :)4المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة ومتغيراتها
درجة الموافقة
من،فضة
متوسطة
مرتفعة

المتوسط الحسابي
من  – 1.00أقل من 2.33
من  – 2.34اقل من 3.67
من 5.00 – 3.67

صدق وثبات األداة:
للتأكد من صالحية أداة الدراسة لقياد متغيرات الدراسة قام الباحثان بعدة نجرااات ،هي:
أوالً :الصدق الظاهري لألداة
بعد أن قام الباحثان بإعداد أداة الدراسااااااة تم عرضااااااها على (13د من أساااااااتذة الجامعات األردنية الحكومية وال،اصااااااة
المحكمين من أصااحاب ال،برة واالختصاااص الموضااا أساامائهم في الملحق (2د ،و لك بغرض التأكد من الصاادق الظاهرل لألداة
ومدأ مالئمة فقراتها ألبعاد الدراسة وانتماا كل فقرة للبعد الذل تنتمي نليه ،والتأكد من صحة فقراتها لغويا ووضوحها ،وتم األخذ
بآرائهم ،فتم حذ بعض الفقرات ،ونجراا التعديالت على بعضها اآلخر حتى خرجت بصورتها النهائية (الملحق (1دد.

ثانياً :ثبات أداة الدراسة
يساااتعمل هذا االختبار للتأكد من مصاااداقية أداة الدراساااة ،حتى يكون لها الصاااالحية والصاااحة في االختبار ،فتم اسااات،دام
اختبار االتسااااااق الداخلي كرونباخ ألفا (Cronbach's Alphaد ن يقيس مدأ التناساااااق في نجابات المساااااتجوبين عن كل الفقرات
الموجودة في األداة ،ويتراوح قيمة المعامل ألفا ما بين ( 0و1د ،وكلما اقتربت قيمته من  1دلّ على درجة ارتفاع الثبات ،ويكون
قيمته مقبولة عند (%70د وما فوق) ،(Sekaran & Bougie, 2016والجدول اآلتي يوضا نتائج االختبار.
الجدول ( :)5معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل
الرقم
1
2
3
1
2
3
4

المجال
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي
الصمت التنظيمي ككل
التغيير على مستوأ اوستراتيجية
التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي
التغيير على مستوأ الثقافة
التغيير على مستوأ األنظمة
التغير التنظيمي ككل
المقياد ككل

عدد الفقرات
5
6
5
16
5
5
5
5
20

معامل كرونباخ ألفا
.785
.768
.734
.878
768
.826
817
766
.921
0.923

يظهر من الجدول أن قيم معامالت كرونباخ ألفا تراوحت بين (0.896-0.719د لجميع أبعاد الدراساااااااة ،فيما
كانت قيمته للمقياد ككل (0.923د مما يدل على صالحية األداة لتحقيق أهدا الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم ندخال البيانات التي تم جمعها بواساااااااطة االساااااااتبانة في برنامج التحليل االحصاااااااائي (SPSSد ليتم معالجتها
واختبارها بما يحقق نرض هذه الدراسة ،وبالتحديد تم است،دام األساليب االحصائية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

معامل كرونباخ ألفا :للتأكد من ثبات اوستبانة.
الجداول التكرارية والنسب المدوية لوصل البيانات الديمونرافية والوظيفية.
المتوسط الحسابي :لمعرفة مدأ ارتفاع أو ان،فاض نجابات أفراد عينة الدراسة في كافة فقرات الدراسة.
اونحرا المعيارل :سيست،دم لتحديد التلتت بين نجابات أفراد عينة الدراسة عن قيم المتوسط الحسابي.
معامل تض،م التباين (VIFد :وهو مقياد يحدد درجة التعدد ال،طي.
تحليل التوزيع الطبيعي.
االنحدار ال،طي البسيط والمتعدد :وسيست،دم الختبار الفرضيات الرئيسة والفرضيات الفرعية لمعرفة ا ا كان هناك أثر
و داللة احصائية.
431

اإلحصاء الوصفي:
تناول هذا الجزا عرضااااا للمتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية وجابات أفراد العينة عن كل فقرة من
فقرات االستبانة وكل بعد من أبعادها واألداة ككل.
المتغير المستقل :الصمت التنظيمي
الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المتغير "الصمت التنظيمي" والمقياس ككل (ن=)326
الرقم
1
2
3

المتوسط الحسابي

المجال

3.55
3.57
3.49
3.54

صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي
الصمت التنظيمي ككل

االنحراف
المعياري
1.0325
0.8175
0.8382

الرتبة

الدرجة

2
1
3

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

-

يظهر من الجدول (6د أن المتوساااااااطات الحساااااااابية ألبعاد الصااااااامت التنظيمي تراوحت بين (3.57-3.49د
وبدرجات تقدير متوسااااااطة ،وكان البعد "الصاااااامت الدفاعي" بأعلى درجة تقدير فبلغ المتوسااااااط الحسااااااابي له (3.57د
بانحرا معيارل (0.8175د ،ثم تاله بعد "صمت او عان" بمتوسط حسابي (3.55د وبانحرا معيارل (1.0325د.
وجاا بعد "الصاااامت االجتماعي" بأقل متوسااااط حسااااابي فبلغ (3.49د وبانحرا معيارل (0.8382د ،وبلغ المتوسااااط
الحسابي للمجال ككل (3.54د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد األول :صمت اإلذعان
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "صمت اإلذعان" والبعد ككل
الرقم

الفقرة

1
2
3

يحجب الموظفين ألنفسهم في البنوك الحلول للملاكل
يحرص العاملون في البنوك على حجب آرائهم اويجابية على أساد االنفرادية
ال يطرح العاملون في البنوك أفكارهم خوفا من العقاب
يحجب العاملون في البنك اآلراا المتعلقة بتحسين العمل على أساد عدم
التفاعل.
ال يتوافق العاملون في البنوك مع بعضهم حول حلول الملاكل.
صمت او عان ككل

4
5

المتوسط
الحسابي
3.47
3.94
4.00

االنحراف
المعياري
1.1138
1.2451
.8503

3
2
1

3.11

1.2994

5

متوسطة

3.25
3.55

1.2062
----

4
---

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الدرجة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د
يالحظ من الجدول (7د أن المتوساااطات الحساااابية لفقرات بعد "صااامت او عان" تراوحت بين (4.00-3.11د
وبدرجات تقدير بين المرتفعة والمتوساااااااطة ،وكانت الفقرة (3د التي تنص "ال يطرح العاملون في البنوك أفكارهم خوفا
من العقاب" بأعلى متوساااااط حساااااابي فبلغ (4.00د وبانحرا معيارل (.8503د وبدرجة تقدير مرتفعة ،وجاات الفقرة
(2د التي تنص "يحرص العاملون في البنوك على حجب آرائهم اويجابية على أساد االنفرادية" بالمرتبة الثانية بمتوسط
حسااااااااابي (3.94د وبانحرا معيارل (1.2451د وبدرجة تقدير مرتفعة ،بينما كانت الفقرة (4د التي تنص " يحجب
العاملون في البنك اآلراا المتعلقة بتحسين العمل على أساد عدم التفاعل" بأقل متوسط حسابي فبلغ (3.11د وبانحرا
معيارل (1.2994د وبدرجة تقدير متوسطة ،وكان المتوسط الحسابي للبعد ككل (3.55د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد الثاني :الصمت الدفاعي
الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "الصمت الدفاعي" والبعد ككل
الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرة
من المسؤولين

يحجب العاملون في البنوك المعلومات ات الصلة نتيجة ال،و
عنهم.
يتجنب العاملون في البنوك التعبير عن آرائهم المتعلقة بتحسين العمل حماية ألنفسهم
من المسؤولية.
ي،في العاملون في البنوك معلومات تهم عملهم من أجل أن يحموا أنفسهم من
العقاب.
يتجنب العاملون في البنوك تقديم أل مقترحات كي ال يدخلون في خالفات مع
اآلخرين.
يتجنب العاملون في البنوك النقاش مع زمالئهم لحماية أنفسهم من المسألة.
يمتنع العاملون في البنوك عن تقديم أفكارا للتغيير خوفا من تحمل المسؤولية.
الصمت الدفاعي ككل

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.65

.9609

3

متوسطة

3.73

.8958

2

مرتفعة

3.61

1.1167

4

متوسطة

3.36

1.1550

5

متوسطة

3.24
3.80
3.57

1.3847
.9694
----

6
1
---

متوسطة
مرتفعة
متوسطة

يالحظ من الجدول (8د أن المتوسااطات الحسااابية لفقرات بعد "الصاامت الدفاعي" تراوحت بين (3.95-4.24د
وبدرجات تقدير بين المتوساااااااطة والمرتفعة ،وكانت الفقرة رقم (6د التي تنص " يمتنع العاملون في البنوك عن التحدث
وتقديم أفكارا للتغيير خوفا من تحمل المسااااؤولية" بأعلى متوسااااط حسااااابي فبلغ (3.80د وبانحرا معيارل (0.9694د
وبدرجة تقدير مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة (2د التي تنص "يتجنب العاملون في البنوك التعبير عن آرائهم المتعلقة بتحساااااااين
العمل حماية ألنفسااهم من المسااؤولية" بمتوسااط حسااابي (3.73د وبانحرا معيارل (0.8958د وبدرجة تقدير مرتفعة،
بينما كانت الفقرة رقم (5د التي تنص"يتجنب العاملون في البنوك النقاش مع زمالئهم لحماية أنفسااااهم من المسااااألة" بأقل
متوساااط حساااابي فبلغ (3.24د وبانحرا معيارل (1.3847د وبدرجة تقدير متوساااطة ،وكان المتوساااط الحساااابي للبعد
ككل (3.57د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد الثالث :الصمت االجتماعي
الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "الصمت االجتماعي" والبعد ككل
الرقم
1
2
3
4
5

الفقرة
يحجب العاملون في البنوك معلومات على أساد التعاون في المحافظة على
سرية العمل.
يتحمل العاملون في البنوك الضغط عن اآلخرين نتيجة احتفاظهم باألسرار
التي ت،ص العمل.
يمتنع العاملون في البنوك عن كلل المعلومات التي من الممكن أن تؤ ل
سمعة البنك.
يمتنع العاملون في البنوك أل اقتراحات ت،ص العمل تضامنا مع المجموعة.
يقاوم العاملون في البنوك الضغوث من اآلخرين بحفاظه على أسرار المنظمة.
الصمت االجتماعي ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.60

1.0556

2

متوسطة

3.40

1.2432

4

متوسطة

3.62

.9455

1

متوسطة

3.45
3.37

1.1023
1.2997

3
5

متوسطة
متوسطة

3.49

----

---

متوسطة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د

يلير الجدول (9د نلى أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد "الصمت االجتماعي" تراوحت بين (3.62-3.37د
وبدرجات تقدير متوسااطة ،وكانت الفقرة رقم (3د التي تنص " يمتنع العاملون في البنوك عن كلاال المعلومات التي من
الممكن أن تؤ ل سااااااامعة البنك" بأعلى متوساااااااط حساااااااابي فبلغ (3.62د وبانحرا معيارل (0.9455د وبدرجة تقدير
متوسااااطة ،ثم تلتها الفقرة (1د التي تنص "يحجب العاملون في البنوك معلومات على أساااااد التعاون في المحافظة على
سرية العمل ".بمتوسط حسابي (3.60د وبانحرا معيارل (1.0556د وبدرجة تقدير متوسطة ،بينما كانت الفقرة (5د
التي تنص "يقاوم العاملون في البنوك الضاااغوث من اآلخرين بحفاظه على أسااارار المنظمة" بأقل متوساااط حساااابي فبلغ
(3.37د وبانحرا معيارل (1.2997د وبدرجة تقدير متوسااطة ،وكان المتوسااط الحسااابي للبعد ككل (3.49د وبدرجة
تقدير متوسطة.

المتغير التابع :التغير التنظيمي
الجدول ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المتغير "التغير التنظيمي " والمقياس ككل (ن=)326
االنحراف
المعياري
0.8932

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

4

متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

1

التغيير على مستوأ اوستراتيجية

3.72

2

التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي

3.46

0.7628

3

التغيير على مستوأ الثقافة

3.61

1.0941

2

4

التغيير على مستوأ األنظمة

3.52

0.8883

3

3.58

التغير التنظيمي ككل

-

متوسطة

يظهر من الجدول (10د أن المتوساااااااطات الحسااااااااابية ألبعاد "التغير التنظيمي" تراوحت بين (3.72-3.46د
وبدرجات تقدير ما بين المتوساااطة والمرتفعة ،وكان البعد "التغيير على مساااتوأ اوساااتراتيجية" بأعلى درجة تقدير فبلغ
المتوسط الحسابي له (3.72د بانحرا معيارل (0.8932د ،ثم تاله بعد "التغيير على مستوأ الثقافة" بمتوسط حسابي
(3.61د وبانحرا معيارل (1.0941د ،ثم جاا بعد "التغيير على مساااااااتوأ األنظمة"بمتوساااااااط حسااااااااابي (3.52د
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وبانحرا معيارل (0.8883د ،وجاا بعد "التغيير على مساااتوأ الهيكل التنظيمي" بأقل متوساااط حساااابي فبلغ (3.46د
وبانحرا معيارل (0.7628د ،وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (3.58د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد األول :التغيير على مستوى اإلستراتيجية
الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد " التغيير على مستوى اإلستراتيجية " والبعد ككل
الرقم

الفقرة

1
2
3

تقوم البنوك بتغيير أساليب اوعالن والترويج بلكل دورل.
تعمل البنوك على نحداث تغييرات في أساليب وطرق أداا العمل.
تقوم البنوك بتنسيق نلاطاته وأعماله باستمرار مع اللركاا والوسطاا.
تقوم البنوك بإدخال تكنولوجيا جديدة لم تكن معروفة من قبل في مجال
أعماله.
تقوم البنوك بتوفير بدائل أخرأ لحل ملاكل العمل أن وجدت.
التغيير على مستوأ اوستراتيجية ككل

4
5

المتوسط
الحسابي
4.11
3.67
3.73

االنحراف
المعياري
.81963
1.1348
1.1004

1
3
2

3.48

1.2740

5

متوسطة

3.62
3.72

1.0920
----

4
---

متوسطة
مرتفعة

الرتبة

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د
يلير الجدول (11د نلى أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد "التغيير على مستوأ اوستراتيجية" تراوحت بين
(4.11-3.48د وبدرجات تقدير ما بين المتوسطة والمرتفعة ،وكانت الفقرة (1د التي تنص " تقوم البنوك بتغيير أساليب
اوعالن والترويج بلااكل دورل " بأعلى متوسااط حسااابي فبلغ (4.11د وبانحرا معيارل (0.81963د وبدرجة تقدير
مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة (3د التي تنص "تقوم البنوك بتنسيق نلاطاته وأعماله باستمرار مع اللركاا والوسطاا" بمتوسط
حسابي (3.73د وبانحرا معيارل (1.1004د وبدرجة تقدير مرتفعة ،وتلتها الفقرة رقم (2د التي تنص " تعمل البنوك
على نحداث تغييرات في أسااااااليب وطرق أداا العمل" .بمتوساااااط حساااااابي بلغ (3.67د وبانحرا معيارل (1.1348د
وبدرجة تقدير مرتفعة ،وجاات الفقرة رقم (4د بأقل متوساااااااط حساااااااابي فبلغ (3.48د وبانحرا معيارل (1.2740د،
وكان المتوسط الحسابي للبعد ككل (3.72د وبدرجة تقدير مرتفعة.
البعد الثاني :التغيير على مستوى الهيكل التنظيمي
الجدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "التغيير على مستوى الهيكل التنظيمي" والبعد ككل
الرقم

الفقرة
المسؤولون في البنوك على مستوأ من الوعي ودراك مسؤولياتهم لنلر
ثقافة التغيير التنظيمي بين العاملين.
تركز البنوك على تفهم وندراك سلوكيات العاملين والعمل على تغييرها
لتتالام مع أهدافها.
تعمل البنوك على تغيير القواعد والقوانين لتتالام مع ألية العمل
باستمرار.
تقوم البنوك بإشراك العاملين حول طبيعة أداا العمل والحياة االجتماعية.
تسعى البنوك نلى حل المنازعات بأسلوب المناقلة المفتوحة لآلراا بين
العاملين.
التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي ككل

1
2
3
4
5

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

3.85

1.0834

1

مرتفعة

3.61

1.0659

2

متوسطة

3.26

1.1744

4

متوسطة

3.38

1.1784

3

متوسطة

3.17

1.1798

5

متوسطة

3.46

----

---

متوسطة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د
يتضا من الجدول (12د أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد "التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي" تراوحت
بين (3.85-3.17د وبدرجات تقدير ما بين المتوسطة والمرتفعة ،وكانت الفقرة (1د التي تنص " المسؤولون في البنوك
على مسااااتوأ من الوعي ودراك مسااااؤولياتهم لنلاااار ثقافة التغيير التنظيمي بين العاملين" بأعلى متوسااااط حسااااابي فبلغ
(3.85د وبانحرا معيارل (1.0834د وبدرجة تقدير مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة (2د التي تنص " تركز البنوك على تفهم
وندراك ساااااالوكيات العاملين والعمل على تغييرها لتتالام مع أهدافها " بمتوسااااااط حسااااااابي (3.61د وبانحرا معيارل
(1.0659د وبدرجة تقدير متوسطة ،وجاات الفقرة (5د التي تنص " تسعى البنوك نلى حل المنازعات بأسلوب المناقلة
المفتوحة لآلراا بين العاملين" بأقل متوساااااااط حسااااااااابي فبلغ (3.17د وبانحرا معيارل (1.1798د وبدرجة تقدير
متوسطة ،وكان المتوسط الحسابي للبعد ككل (3.46د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد الثالث :التغيير على مستوى الثقافة
الجدول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "التغيير على مستوى الثقافة" والبعد ككل
الرقم

الفقرة

1

تعمل البنوك على تبسيط وتطوير نجرااات العمل باستمرار.
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المتوسط
الحسابي
3.78

االنحراف
المعياري
1.0980

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

2
3
4
5
6

تتبع البنوك أنظمة للمتابعة وتقييم أداا العمل باستمرار.
تقوم البنوك بعمل تعديالت على أنظمة الحوافز والمكافآت ال،اصة
بالعاملين باستمرار.
تسعى البنوك نلى نجراا تعديالت في الموارد الداخلية وال،ارجية بما
يتناسب مع ظرو بيدة عمل المنظمة.
تسعى البنوك نلى ندخال التقنيات الجديدة التي تتعلق بأداا العمل
باستمرار.
تعمل البنوك على تبسيط وتطوير نجرااات العمل باستمرار.
التغيير على مستوأ الثقافة ككل

3.61

1.0752

4

متوسطة

3.73

1.2507

2

مرتفعة

3.54

1.2256

5

متوسطة

3.66

1.2061

3

مرتفعة

3.36
3.61

1.09801
----

6
---

متوسطة
متوسطة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د

يتضاااااا من الجدول (13د أن المتوساااااطات الحساااااابية لفقرات بعد "التغيير على مساااااتوأ الثقافة" تراوحت بين
(3.36-3.78د وبدرجات تقدير ما بين المتوسااااطة والمرتفعة ،وكانت الفقرة (1د التي تنص "تعمل البنوك على تبساااايط
وتطوير نجرااات العمل باستمرار " بأعلى متوسط حسابي فبلغ (3.78د وبانحرا معيارل (1.0980د وبدرجة تقدير
مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة (3د التي تنص " تقوم البنوك بعمل تعديالت على أنظمة الحوافز والمكافآت ال،اصاااااااة بالعاملين
باساااتمرار" بمتوساااط حساااابي (3.73د وبانحرا معيارل (1.2507د وبدرجة تقدير مرتفعة ،وجاات الفقرة (6د التي
تنص " تعمل البنوك على تبساااايط وتطوير نجرااات العمل باسااااتمرار ".بأقل متوسااااط حسااااابي فبلغ (3.36د وبانحرا
معيارل (1.09801د وبدرجة تقدير متوسطة ،وكان المتوسط الحسابي للبعد ككل (3.61د وبدرجة تقدير متوسطة.
البعد الرابع :التغيير على مستوى األنظمة
الجدول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "التغيير على مستوى األنظمة" والبعد ككل
الرقم

الفقرة

1
2

تعمل البنوك على تبسيط وتطوير نجرااات العمل باستمرار.
تتبع البنوك أنظمة للمتابعة وتقييم أداا العمل باستمرار.
تقوم البنوك بعمل تعديالت على أنظمة الحوافز والمكافآت ال،اصة
بالعاملين باستمرار.
تسعى البنوك نلى نجراا تعديالت في الموارد الداخلية وال،ارجية بما
يتناسب مع ظرو بيدة عمل المنظمة.
تسعى البنوك نلى ندخال التقنيات الجديدة التي تتعلق بأداا العمل باستمرار.
التغيير على مستوأ األنظمة ككل

3
4
5

المتوسط
الحسابي
4.03
3.59

االنحراف
المعياري
1.0780
1.1878

1
3

3.62

1.1071

2

متوسطة

3.28

1.2562

4

متوسطة

3.10
3.52

1.3225
----

5
---

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الدرجة
مرتفعة
متوسطة

* الدرجة الدنيا (1د والدرجة القصوأ من (5د
يلااااير الجدول (14د نلى أن المتوسااااطات الحسااااابية لفقرات بعد "التغيير على مسااااتوأ األنظمة" تراوحت بين
(4.03-3.10د وبدرجات تقدير ما بين المتوسااااطة والمرتفعة ،وكانت الفقرة (1د التي تنص "تعمل البنوك على تبساااايط
وتطوير نجرااات العمل باستمرار " بأعلى متوسط حسابي فبلغ (4.01د وبانحرا معيارل (1.0780د وبدرجة تقدير
مرتفعة ،ثم تلتها الفقرة (3د التي تنص " تقوم البنوك بعمل تعديالت على أنظمة الحوافز والمكافآت ال،اصاااااااة بالعاملين
باسااتمرار" بمتوسااط حسااابي (3.62د وبانحرا معيارل (1.1071د وبدرجة تقدير متوسااطة ،وجاات الفقرة (5د التي
تنص " تسااعى البنوك نلى ندخال التقنيات الجديدة التي تتعلق بأداا العمل باسااتمرار " بأقل متوسااط حسااابي فبلغ (3.10د
وبانحرا معيارل (1.3225د وبدرجة تقدير متوسااااطة ،وكان المتوسااااط الحسااااابي للبعد ككل (3.52د وبدرجة تقدير
متوسطة.
اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح
يساااات،دم اختبار معامل تضاااا،م التباين (Variance Inflation Factor VIFد في الكلاااال عن وجود ملااااكلة
االرتباث ال،طي بين المتغيرات المساااتقلة ويعني أن العالقة ال،طية بين متغيرين مساااتقلين عالية بدرجة كبيرة لدرجة أنه
يمكن الحد المتغيرين أن يؤثر على قيمة المتغير التابع بنفس القيمة ما يعني أ نه يعمل كبديل للمتغير األخر .وأشااااااااار
(Myrs, 1990د نلى أن قيم اختبار  VIFيجب ألّا تزيد عن  ،5ويرافق اختبار تضاا،م التباين اختبار التباين المسااموح به
(Toleranceد ويعر أنّه مقلوب معامل تضاا،م التباين ،ويجب أن تكون قيمة اختبار التباين المسااموح (Toleranceد
أكبر من(0.05د ) ،(Field, 2013والجدول (15د يوضا لك.
الجدول ( :)15اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ألبعاد "الصمت التنظيمي"
المتغيرات المستقلة
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

VIF
2.046
1.961
1.461
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Tolerance
.489
.510
.685

نالحظ من الجدول (15د أن قيم معامل التض،م ) (VIFتراوحت بين (2.046-1.461د وجميعها أقل من (5د،
مما يدل على عدم وجود تداخل خطي متعدد بين أبعاد المتغير المستقل الصمت التنظيمي ،أما قيم اختبار التباين المسموح
(Toleranceد فقد تراوحت بين (0.685-0.489د وجميعها أكبر من (0.05د وهذا مؤشااااااار على عدم وجود ارتباث
عال بين متغيرات الدراسة المستقلة ،مما يدل على مالامة البيانات الختبار تحليل االنحدار.
اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات)(Test of Normality
الختبار فيما ن ا كانت البيانات موزعة طبيعيا قام الباحثان بتطبيق اختبار  ،Kolmogorov-Smirnovوالجدول
التالي يبين نتائج االختبار.
الجدول ( :)16اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة
Kolmogorov-Smirnov

المتغيرات
التغيير على مستوأ اوستراتيجية
التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي
التغيير على مستوأ الثقافة
التغيير على مستوأ األنظمة

Sig.
0.089
0.289
0.106
0.751

Statistic
0.091
0.088
0.098
0.063

يظهر من الجدول (16د أن الداللة اوحصااااائية لجميع متغيرات الدراسااااة كانت أكبر من (0.05د ،وعليه وبناا
على نتائج االختبار فإن بيانات هذه الدراسااة تتصاال بأنها موزعة طبيعيا وصااالحة وجراا جميع االختبارات اوحصااائية
التي تحتاجها الدراسة.
اختبار الفرضيات:
الفرضؤؤية الرئيسؤؤة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتوى الداللة ()α≥0.05للصؤؤمت التنظيمي بأبعاده (صؤؤمت
اإلذعان ،والصؤؤمت الدفاعي ،والصؤؤمت االجتماعي) على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مسؤؤتوى اإلسؤؤتراتيجية،
والتغيير على مسؤؤؤؤؤتوى الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مسؤؤؤؤؤتوى الثقافة ،والتغيير على مسؤؤؤؤؤتوى األنظمة) في البنوك
التجارية اليمنية.
والختبار الفرضاية قام الباحثان بإجراا اختبار االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلال عن وجود
أثر لظاهرة الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان ،والصمت الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير التنظيمي
بأبعاده (التغيير على مساااااتوأ اوساااااتراتيجية ،والتغيير على مساااااتوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مساااااتوأ الثقافة،
والتغيير على مستوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية .عند مستوأ الداللة (α≥0.05د ،وفيما يلي عرض النتائج:
الجدول ( :)17ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضية الرئيسة
النموذج
1

R
معامل االرتباط
.884a

R2
معامل التحديد
.782

R2
المعدل
.780

الخطأ المعياري
.34178

يظهر من الجدول (17د أن معامل االرتباث ) (Rبين المتغيرات المستقلة والتابعة بلغ (0.884د وهي تلير نلى
عالقة قوية جدا ومقبولة.
وتعبر قيمة ( (R2معامل التحديد عن مقدار التباين أو االختال في قيم المتغير التابع الذل يعزأ نلى االختال
في قيم المتغير المستقل ،وعادة ما تدل القيمة األكبر على قيمة أفضل؛ ن نن أعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيا وقد
بلغت هذه القيمة لهذا النمو جعلى (%78.2د كذلك فإن قيمة معامل التحديد المعدلة تلاااااير نلى نسااااابة التباين الذل يمكن
تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجتمع الممثل للدراسة فبلغت هذه القيمة (%78د ،ويالحظ أن الفرق بينها وبين
قيمة  R2بسيط جدا (%0.2د؛ مما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها فيالنمو ج على التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الجدول ( :)18تحليل تباين االنحدار ANOVAللفرضية الرئيسة
1

النموذج
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات
134.824
37.614
172.438

درجات الحرية
3
322
325

متوسط المربعات
44.941
.117

قيمة F

داللة  Fاإلحصائية

384.720

.000a

يظهر من الجدول (18د وباالعتماد على اختبار ) (ANOVAأن قيمة  Fاوحصاااااااائية بلغت (384.720د عند
مسااتوأ داللة (0.000د ،وبذلك يتم رفض فرضااية الدراسااة الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة ن ننه "يوجد أثر و داللة
نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α≥0.05د لظاهرة الصااااامت التنظيمي بأبعاده (صااااامت او عان ،والصااااامت الدفاعي،
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والصاامت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مسااتوأ اوسااتراتيجية ،والتغيير على مسااتوأ الهيكل
التنظيمي ،والتغيير على مستوأ الثقافة ،والتغيير على مستوأ األنظمةد في البنوك التجارية اليمنية.
الجدول ( :)19نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الرئيسة
البعد
الثابت
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

Unstandardized Coefficients
B
.194
.407
.255
.279

Std. Error
.102
.032
.036
.029

Standardized
Coefficients
Beta
.473
.260
.304

t

Sig.

1.912
12.704
7.142
9.653

.057
.000
.000
.000

يظهر من الجدول (19د وباستعراض قيم تأثير كل بعد من أبعاد المتغير المستقل يتبين أن جميع األبعاد (صمت
او عان ،والصاامت الدفاعي ،والصاامت االجتماعيد لها أثر نيجابي دال نحصااائيا بلااكل منفرد على التغير التنظيمي عند
مساااااااتوأ الداللة (α≥0.05د فبل غت قي مة)0.279 ،0.255 ،0.407( (Bد وبل غت قي مة) (tل ها (،7.142 ،12.704
9.653د على الترتيب وجميعا أعلى من قيمتها الجدولية (1.96د وبمسااتوأ داللة (0.000د ،وعليه تكون معادلة التنبؤ
على النحو اآلتي:
التغير التنظيمي= X3 (.279) + X2 (.255) + X1 (.407)+0.194
أل أن زيادة وحدة واحدة في (صاااااامت او عان ،والصاااااامت الدفاعي ،والصاااااامت االجتماعيد يؤدل نلى زيادة
بمقدار (%40.7د و(%25.5د و(%27.9د وحدة في التغير التنظيمي.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤتوى الداللة ( )α≥0.05للصؤؤؤؤمت التنظيمي بأبعاده (صؤؤؤؤمت
اإلذعان ،والصؤؤؤؤؤمت الدفاعي ،والصؤؤؤؤؤمت االجتماعي) على التغيير على مسؤؤؤؤؤتوى اإلسؤؤؤؤؤتراتيجية في البنوك التجارية للجمهورية
اليمنية

والختبار الفرضاية قام الباحثان بإجراا اختبار االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلال عن وجود
أثر للصااامت التنظيمي بأبعاده (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير على مساااتوأ
اوستراتيجية في البنوك التجارية للجمهورية اليمنيةعند مستوأ الداللة (α≥0.05د ،وفيما يلي عرض النتائج:
الجدول ( :)20ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضية الفرعية األولى
النموذج
1

R
معامل االرتباط
.782a

R2
معامل التحديد
.611

R2
المعدل
.608

الخطأ المعياري
.49649

يظهر من الجدول (20د أن معامل االرتباث (Rد بين المتغيرات المساااااااتقلة والمتغير التابع بلغ (0.782د وهو
يلير نلى عالقة جيدة ومقبولة.
وتعبر قيمة  R2معامل التحديد عن مقدار التباين أو االختال في قيم المتغير التابع الذل يعزأ نلى االختال
في قيم المتغير المستقل ،وعادة ما تدل القيمة األكبر على قيمة أف ضل ن نن أعلى قيمة قد ت صلها هي الواحد صحيا وقد
بلغاات هااذه القيمااة لهااذا النمو ج على (0.611د أل أن (%61.1د من التغيرات الحاااصااااااالااة في التغيير في مساااااااتوأ
اوستراتيجية يفسرها التغير في الصمت التنظيمي والباقي يعزأ لمتغيرات أخرأ ،كذلك فإن قيمة معامل التحديد المعدلة
تلااااير نلى نساااابة التباين الذل يمكن تفساااايره في حال تم التحليل على بيانات المجتمع الممثل للدراسااااة فبلغت هذه القيمة
(%60.8د ويالحظ أن الفرق بينها وبين قيمة  R2بسااااااايط جدا (%3د ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في
النمو ج على التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الجدول ( :)21تحليل تباين االنحدار ANOVAللفرضية الفرعية األولى
1

النموذج
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات
124.895
79.375
204.270

درجات الحرية
3
322
325

متوسط المربعات
41.632
.247

قيمة F

داللة  Fاإلحصائية

168.887

.000a

يظهر من الجدول (21د وباالعتماد على اختبار ) (ANOVAأن قيمة  Fاوحصاااااااائية بلغت (168.887د عند
مسااتوأ داللة (0.000د ،وبذلك يتم رفض فرضااية الدراسااة الصاافرية وقبول الفرضااية البديلة ن ننه "يوجد أثر و داللة
نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت او عان ،والصاااامت الدفاعي ،والصاااامت
االجتماعيد على التغيير على مستوأ اوستراتيجية في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية.
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الجدول ( :)22نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية األولى
Unstandardized Coefficients

البعد
الثابت
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

B
.308
.375
0.185
.347

Std. Error
.148
.047
.052
.042

Standardized
Coefficients
Beta

Sig.

T
2.082
8.059
3.561
8.254

.400
.173
.347

.038
.000
.000
.000

يظهر من الجدول (22د وباسااااااتعراض قيم تأثير كل بعد من أبعاد المتغير المسااااااتقل يتبين أن األبعاد (صاااااامت
او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد لها أثر دال نحصاااائيا بلاااكل منفرد على التحليل اوساااتراتيجي عند
مساااااااتوأ الااداللااة (α≥0.05د فبلغاات قيمااة)0.347-0.185-0.375( (Bد وبلغاات قيمااة (tد لهااا (،3.561 ،8.059
8.254د على الترتيااب أعلى من قِيمتهااا الجاادوليااة (1.96د وبمساااااااتوأ داللااة (0.000 ،0.000 ،0.000د أقاال من
(0.05د ،وعليه تكون معادلة التنبؤ كاآلتي:
التغيير في مستوى اإلستراتيجية= X3(0.347)+ X2(0.185)+ X1(0.375)+0.3.8
أل أن زيادة وحدة واحدة في (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد سااايؤدل نلى زيادة
(%37.5د و(%18.5د و(% 34.7د وحدة في التغيير في مستوأ اوستراتيجية في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤتوى الداللة ()α≥0.05للصؤؤؤؤمت التنظيمي بأبعاده
(صؤؤؤؤؤمت اإلذعان ،والصؤؤؤؤؤمت الدفاعي ،والصؤؤؤؤؤمت االجتماعي) على التغيير على مسؤؤؤؤؤتوى الهيكل التنظيمي في البنوك
التجارية للجمهورية اليمنية.
والختبار الفرضاية قام الباحثان بإجراا اختبار االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلال عن وجود
أثر للصااامت التنظيمي بأبعاده (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير على مساااتوأ
الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية عند مستوأ الداللة (α≥0.05د ،وفيما يلي عرض النتائج:
الجدول ( :)23ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضية الفرعية الثانية
النمو ج
1

R
معامل االرتباث
.697a

R2
معامل التحديد
.486

R2
المعدل
.482

ال،طأ المعيارل
.62918

يظهر من الجدول (23د أن معامل االرتباث (Rد بين المتغيرات المسااااتقلة والمتغير التابع بلغ (% 69.2د وهو
يلير نلى عالقة قوية ومقبولة.
وتعبر قيمة  R2معامل التحديد عن مقدار التباين أو االختال في قيم المتغير التابع الذل يعزأ نلى االختال
في قيم المتغير المستقل ،وعادة ما تدل القيمة األكبر على قيمة أف ضل ن نن أعلى قيمة قد ت صلها هي الواحد صحيا وقد
بلغت هذه القيمة لهذا النمو ج على (0.486د أل أن (% 48.6د من التغيرات الحاصاااالة فيالتغيير على مسااااتوأ الهيكل
التنظيمي يفساااااارها التغير في الصاااااامت التنظيمي والباقي يعزأ لمتغيرات أخرأ ،كذلك فإن قيمة معامل التحديد المعدلة
تلااااير نلى نساااابة التباين الذل يمكن تفساااايره في حال تم التحليل على بيانات المجتمع الممثل للدراسااااة فبلغت هذه القيمة
(%48.2د ويالحظ أن الفرق بينها وبين قيمة  R2بسااااااايط جدا (%4د ،م ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في
النمو ج على التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الجدول ( :)24تحليل تباين االنحدار ANOVAللفرضية الفرعية الثانية
1

النموذج
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات
120.714
127.468
248.182

درجات الحرية
3
322
325

متوسط المربعات
40.238
.396

قيمة F

داللة  Fاإلحصائية

101.646

.000a

يظهر من ال جدول (24د و باالعت ماد على اخت بار ) (ANOVAأن قي مة  fلمتغيرات ا لدراسااااااااة مجتم عة بل غت
(101.646د عند مستوأ داللة (0.000د وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ن ننه "يوجد أثر
و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت او عان ،والصاااامت الدفاعي،
والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية".
الجدول ( :)25نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثانية
البعد

Unstandardized Coefficients
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Standardized
Coefficients

T

Sig.

الثابت
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

B
.465
.365
.423
.080

Beta

Std. Error
.187
.059
.066
.053

2.481
6.187
6.441
1.503

.353
.360
.073

.014
.000
.000
.134

يظهر من الجدول (25د وباسااااااتعراض قيم تأثير كل بعد من أبعاد المتغير المسااااااتقل يتبين أن األبعاد (صاااااامت
او عان ،والصامت الدفاعي ،والصامت االجتماعيد لها أثر نيجابي دال نحصاائيا بلاكل منفرد على التغيير على مساتوأ
الهيكل التنظيمي عند مساااااااتوأ الداللة (α≥0.05د فبلغت قيمة )0.423-0.365( (Bد وبلغت قيمة ) (tلها (،6.187
6.441د على الترتيب أعلى من قِيَمِها الجدولية (1.96د ،وبمسااتوأ داللة (0.000د أقل من (0.05د.أما بعد (الصاامت
االجت ماعيد فيالحظ عدم وجود أثر دال نحصااااااااائ يا ل ها على التغيير في مساااااااتوأ الهي كل التنظيمي فبل غت قيم  tل ها
(1.503د ،عند مستوأ داللة (0.134د أعلى من (0.05د ،وعليه تكون معادلة التنبؤ على النحو اآلتي:
التغيير في مستوى الهيكل التنظيمي= X3(0.080)+ X2(0.423)+ X1(0.365) +0.465
أل أن زيادة وحدة واحدة في (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد سااايؤدل نلى زيادة
مقداره (0.365د و(0.423د و(0.080دوحدة على التغيير في مستوأ الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤائية عند مسؤؤؤتوى الداللة ( )α≥0.05للصؤؤؤمت التنظيمي بأبعاده
(صؤؤؤؤؤمت اإلذعان ،والصؤؤؤؤؤمت الدفاعي ،والصؤؤؤؤؤمت االجتماعي) على التغيير على مسؤؤؤؤؤتوى الثقافة في البنوك التجارية
للجمهورية اليمنية.
والختبار الفرضاية قام الباحثان بإجراا اختبار االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلال عن وجود
أثر للصااامت التنظيمي بأبعاده (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير على مساااتوأ
الثقافة في البنوك التجارية للجمهورية اليمنيةعند مستوأ الداللة (α≥0.05د ،وفيما يلي عرض النتائج:
الجدول ( :)26ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضية الفرعية الثالثة
النموذج
1

R
معامل االرتباط
.779a

R2
معامل التحديد
.607

R2
المعدل
.603

الخطأ المعياري
.56195

يظهر من الجدول (26د أن معامل االرتباث (Rد بين المتغيرات المساااتقلة والمتغير التابع (0.598د وهو يلاااير
نلى عالقة جيدة ومقبولة.
وتعبر قيمة  R2معامل التحديد عن مقدار التباين أو االختال في قيم المتغير التابع الذل يعزأ نلى االختال
في قيم المتغير المستقل ،وعادة ما تدل القيمة األكبر على قيمة أف ضل ن نن أعلى قيمة قد ت صلها هي الواحد صحيا وقد
بلغت هذه القيمة لهذا النمو ج على (0.607د أل أن (%60.7د من التغيرات الحاصااالة في التغيير على مساااتوأ الثقافة
يفساارها التغير على الصاامت التنظيمي والباقي يعزأ لمتغيرات أخرأ ،كذلك فإن قيمة معامل التحديد المعدلة تلااير نلى
نساااابة التباين الذل يمكن تفساااايره في حال تم التحليل على بيانات المجتمع الممثل للدراسااااة فبلغت هذه القيمة (%60.3د
ويالحظ أن الفرق بينها وبين قيمة  R2بسااااايط جدا (%4د ،مما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النمو ج على
التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الجدول ( :)27تحليل تباين االنحدار ANOVAللفرضية الفرعية الثالثة
1

النموذج
Regression
Residual
Total

مجموع المربعات
156.790
101.683
258.473

درجات الحرية
3
322
325

متوسط المربعات
52.263
.316

قيمة F

داللة  Fاإلحصائية

165.503

.000a

يظهر من الجدول (27د وباالعتماد على اختبار (ANOVAد أن قيمة  fلمتغيرات الدراساااة مجتمعة والتي بلغت
(165.503د عند مساااتوأ داللة (0.000د وعليه يتم رفض فرضاااية الدراساااة الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة ن ننه
"يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت او عان ،والصاااامت
الدفاعي ،والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ الثقافة في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية".
الجدول ( :)28نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الثالثة
البعد

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error
439

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

الثابت
صمت او عان
الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

-.228
.387
.232
.405

.167
.053
.059
.048

-1.361
7.346
3.944
8.509

.367
.193
.359

.174
.000
.000
.000

يظهر من الجدول (28د وباسااااااتعراض قيم تأثير كل بعد من أبعاد المتغير المسااااااتقل يتبين أن األبعاد (صاااااامت
او عان ،والصاامت الدفاعي ،والصاامت االجتماعيد لها أثر دال نحصااائيا بلااكل منفرد على التغيير على مسااتوأ الثقافة
عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د فبلغت قيمة) (Bلها (0.405 ،0.232 ،0.387د على الترتيب ،كما وبلغت قيمة) (tلها
(8.509 ،3.944 ،7.346د على الترتيب ،أعلى من قِيَمِها الجدولية (1.96د وبمساااااااتوأ داللة (،0.000 ،0.000
0.000د أقل من (0.05د ،وعليه تكون معادلة التنبؤ على النحو اآلتي:
التغيير في مستوى الثقافة= X3(0.405)+ X2(0.232)+ X1(0.387)+ 0.228-
أل أن زيادة وحدة واحدة في (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد سااايؤدل نلى زيادة
مقداره (0.405 ،0.232 ،0.387د وحدة في التغيير على مستوأ الثقافة في البنوك التجارية اليمنية.
الفرضؤؤؤية الفرعية الرابعة:ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤائية عند مسؤؤؤتوى الداللة ( )α≥0.05للصؤؤؤمت التنظيمي بأبعاده
(صؤؤؤؤمت اإلذعان ،والصؤؤؤؤمت الدفاعي ،والصؤؤؤؤمت االجتماعي) على التغيير على مسؤؤؤؤتوى األنظمة في البنوك التجارية
للجمهورية اليمنية.
والختبار الفرضاية قام الباحثان بإجراا اختبار االنحدار المتعدد (Multiple Regressionد للكلال عن وجود
أثر للصااامت التنظيمي بأبعاده (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير على مساااتوأ
األنظمة في البنوك التجارية للجمهورية اليمنيةعند مستوأ الداللة (α≥0.05د ،وفيما يلي عرض النتائج:
الجدول ( :)29ملخص نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد للفرضية الفرعية الرابعة
R
معامل االرتباط
.789a

النموذج
1

R2
معامل التحديد
.622

R2
المعدل
.618

الخطأ المعياري
.53016

يظهر من الجدول (29د أن معامل االرتباث (Rد بين المتغيرات المساااااااتقلة والمتغير التابع بلغ (0.372د وهو
يلير نلى عالقة جيدة ومقبولة.
وتعبر قيمة  R2معامل التحديد عن مقدار التباين أو االختال في قيم المتغير التابع الذل يعزأ نلى االختال
في قيم المتغير المستقل ،وعادة ما تدل القيمة األكبر على قيمة أفضل؛ ن نن أعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيا وقد
بلغت هذه القيمة لهذا النمو ج على (0.622د أل أن (% 62.6د من التغيرات الحاصااااااالة في التغيير على مساااااااتوأ
األنظمة يفسااااااارها التغير في الصااااااامت التنظيمي والباقي يعزأ لمتغيرات أخرأ ،كذلك فإن قيمة معامل التحديد المعدلة
تلااااير نلى نساااابة التباين الذل يمكن تفساااايره في حال تم التحليل على بيانات المجتمع الممثل للدراسااااة فبلغت هذه القيمة
(%61.8د ويالحظ أن الفرق بينها وبين قيمة  R2بسااااااايط جدا (% 8د ،مما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في
النمو ج على التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الجدول ( :)30تحليل تباين االنحدار ANOVAللفرضية الفرعية الرابعة
1

مجموع المربعات
148.885
90.504
239.389

النموذج
Regression
Residual
Total

درجات الحرية
3
322
325

متوسط المربعات
49.628
.281

قيمة F

داللة  Fاإلحصائية

176.570

.000a

يظهر من ال جدول (30د و باالعت ماد على اخت بار (ANOVAد أن قي مة  fلمتغيرات الدراسااااااااة مجتم عة بل غت
(176.570د عند مستوأ داللة (0.000د يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية وقبول الفرضية البديلة ن ننه "يوجد أثر
و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااامت التنظيمي بأبعاده (صاااامت او عان ،والصاااامت الدفاعي،
والصمت االجتماعيد على التغيير على مستوأ األنظمة في البنوك التجارية للجمهورية اليمنية.".
الجدول ( :)31نتيجة تحليل االنحدار ( )Coefficientsللفرضية الفرعية الرابعة
البعد
الثابت
صمت او عان

Unstandardized Coefficients
B
.233
.501

Std. Error
.158
.050
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Standardized
Coefficients
Beta
.494

T
1.478
10.084

Sig.
.140
.000

الصمت الدفاعي
الصمت االجتماعي

.180
.286

.156
.263

.055
.045

3.257
6.360

.001
.000

يظهر من الجدول (31د وباسااتعراض قيم تأثير كل بعد من أبعاد المتغير المسااتقل (صاامت او عان ،والصاامت
الدفاعي ،والصمت االجتماعيد يتبين أنه لها أثر دال نحصائيا بلكل منفرد على التغيير في مستوأ األنظمة عند مستوأ
الااداللااة (α≥0.05د فبلغاات قيمااة ) (Bلهااا (0.286 ،0.180 ،0.501د على الترتيااب ،وبلغاات قيمااة ) (tلهااذه األبعاااد
(6.360 ،3.257 ،10.084د أعلى من قِيَمِها الجدولية (1.96د وبمساااااااتوأ داللة (0.000د أقل من (0.05د ،وعليه
تكون معادلة التنبؤ على النحو اآلتي:
التغيير في مستوى األنظمة= X3(0.286) + X2(0.180) + X1(0.501)+ 0.233
أل أن زيادة وحدة واحدة في (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد سااايؤدل نلى زيادة
مقداره (0.501د و(0.180د و(0.286د وحدة على التغيير في مستوأ األنظمة في البنوك التجارية اليمنية.
ملخص النتائج:
أوالً :النتائج المتعلقة باإلحصاء الوصفي

▪ أشاااااارت النتائج نلى وجود مساااااتوأ متوساااااط لتقديرات عينة الدراساااااة لمتغير الصااااامت التنظيمي ،فتراوحت
المتوسااااطات الحسااااابية بين (3.57-3.49د وبدرجات تقدير متوسااااطة ،وكان البعد "الصاااامت الدفاعي" بأعلى
درجة تقدير فبلغ المتوسط الحسابي له (3.57د ،ثم تاله بعد "صمت او عان" بمتوسط حسابي (3.55د ،وجاا
بعد "الصمت االجتماعي" بأقل متوسط حسابي فبلغ (3.49د.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من (Laeeque & Bakhtawari, 2014د التي توصاالت نلى وجود مسااتوأ
متو سط من أبعاد ال صمت التنظيمي ( صمت او عان ،وال صمت الدفاعي ،وال صمت االجتماعيد لدأ موظفي مؤ سسات
التعليم العالي في العاصمة الباكستانية ،ونتيجة (Akın & Ulusoy, 2016د ،التي توصلت نلى أن مستوأ الصمت لدأ
األكاديميين متوسطة وأن مستوأ اورهاق كانت من،فضة ،وبينت أن درجات الصمت تنبأت باورهاق واونهاك النفسي
لدأ األكاديميين وأثرت على مستوأ اونجاز الل،صي لديهم.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة نلى وعي المؤسسات بأن الصمت التنظيمي له تأثيرات واضحة في عدة جوانب في
العملية اودارية في المنظمة ،و لك قد يكون له مجموعة من اآلثار الساااااالبية نتيجة صاااااامت العاملين ،وشاااااايوع حالة من
السلبية والالمباالة تجاه ما يجرل في المنظمة ،وتفلي سلوك صمت العاملين حيال القضايا والملكالت التي تواجههم في
العمل ،أو عزوفهم عن التعبير عن آرائهم ،ونبداا المقترحات التي ت،ص أمور العمل ،و لك قد يؤدل نلى ملاااكل عديدة
في المنظمة.
▪ وأشاااااارت النتائج أن المتوساااااطات الحساااااابية ألبعاد "التغير التنظيمي" تراوحت بين (3.72-3.46د وبدرجات
تقدير ما بين المتوساااااطة والمرتفعة ،وكان البعد "التغيير على مساااااتوأ اوساااااتراتيجية" بأعلى درجة تقدير فبلغ
المتوسط الحسابي له (3.72د بانحرا معيارل (0.8932د ،ثم تاله بعد "التغيير على مستوأ الثقافة" بمتوسط
حسااابي (3.61د وبانحرا معيارل (1.0941د ،ثم جاا بعد "التغيير على مسااتوأ األنظمة" بمتوسااط حسااابي
(3.52د وبانحرا معيارل (0.8883د ،وجاا بعد "التغيير على مساااااااتوأ الهيكل التنظيمي" بأقل متوساااااااط
حساااابي فبلغ (3.46د وبانحرا معيارل (0.7628د ،وبلغ المتوساااط الحساااابي للمجال ككل (3.58د وبدرجة
تقدير متوسطة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة كل من (Matyesha, 2011د التي توصلت نلى وجود عالقة نيجابية ضديلة بين
التغيير التنظيمي وتحفيز الموظفين ،ونتي جة (Alsamydai, et..al, 2013د ،التي توصااااا ا لت نلى جود عال قة ارت باث
نيجابية بين التغيير التنظيمي ونسااتراتيجيات التسااويق للتغيير ،ونتيجة (جاساام وكرجي2017،د التي توصاالت نلى وجود
عالقة طردية نيجابية بين التغيير التنظيمي في اللركات النفطية الكويتية وأدائها التلغيلي.
ثانياً :مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
▪ يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α≥0.05دلظاهرة الصمت التنظيمي بأبعاده (صمت او عان،
والصااامت الدفاعي ،والصااامت االجتماعيد على التغيير التنظيمي بأبعاده (التغيير على مساااتوأ اوساااتراتيجية،
والتغيير على مسااااااتوأ الهيكل التنظيمي ،والتغيير على مسااااااتوأ الثقافة ،والتغيير على مسااااااتوأ األنظمةد في
البنوك التجارية اليمنية.
واتفقت الدراسااة فيما ي،ص المتغير المسااتقل (الصاامت التنظيميد مع دراسااة ( Laeeque & Bakhtawari,
2014د التي توصااالت نلى وجود مساااتوأ متوساااط من أبعاد الصااامت التنظيمي (صااامت او عان ،والصااامت الدفاعي،
والصمت االجتماعيد لدأ موظفي مؤسسات التعليم العالي في العاصمة الباكستانية ،ونتيجة دراسة ( Akın & Ulusoy,
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2016د ،والتي توصلت نلى أن مستوأ الصمت لدأ األكاديميين متوسطة وأن مستوأ اورهاق كانت من،فضة ،وبينت
أن درجات الصمت تنبأت باورهاق واونهاك النفسي لدأ األكاديميين وآثرت على مستوأ اونجاز الل،صي لديهم.
واتفقت هذه النتيجة فيما ي،ص المتغير التابع (التغيير التنظيميد مع دراسة (ال،ليلي2016 ،د التي توصلت نلى
وجود أثر للتغيير التنظيمي بااأبعاااده (تغيير التكنولوجي ،والتغيير الهيكلي ،والتغيير الثقااافي ،والتغيير في العماالد ،كمااا
اتفقت مع دراسااة (الهاجرل2017 ،د التي توصاالت نلى أن التغيير التنظيمي في شااركات النفط الكويتية مرتفعا يصااحبه
ارتفاعا بمستوأ األداا التلغيلي لهذه اللركات ،واتفقت أيضا مع دراسة (Alsamydai, et..al, 2013د التي توصلت
نلى وجود عالقة ارتباث نيجابية بين التغيير التنظيمي ونستراتيجيات التسويق للتغيير.
ويعزو ال باح ثان هذه النتيجة نلى أن ه ناكدرجة من االهت مام التيت قدم ها البنوك الت جارية في الت عامل مع أب عاد
الصااامت التنظيمي ،فيالحظ ندارة البنوك الناجحة هي التي تساااعى جاهدة نحو التركيز على عنصااار التفاعل بين العاملين
فيما ي،ص تحساااين العمل الجماعي ،نضاااافة نلى تلاااجيعهم على نبداا آرائهم فيما ي،ص مصااالحة العمل ،والساااماح لهم
بتقديم الحلول المناسااابة لحل الملاااكالت التي قد تطرأ في العمل ،وبالتالي فإن توقر التعاون واالنساااجام بين العاملون في
البنك في تقديم كل ما يتعلق بمصاالحة العمل؛ فإن لك ساايسااهم نلى نحداث تغيير في أساااليب وطرق أداا العمل ،نضااافة
نلى أن كافة األعمال سيتم ننجازها ضمن المسؤوليات المحددة على مستوأ البيدة التنظيمية في البنوك.
وفيما يلي تفصيل لهذه النتيجة:
▪ يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااااامت التنظيمي بأبعاده (صاااااامت او عان،
والصااااااامت الدفاعي ،والصااااااامت االجتماعيد على التغيير على مساااااااتوأ اوساااااااتراتيجية في البنوك التجارية
للجمهورية اليمنية.
▪ يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااااامت التنظيمي بأبعاده (صاااااامت او عان،
والصاااااامت الدفاعي ،والصاااااامت االجتماعيد على التغيير على مسااااااتوأ الهيكل التنظيمي في البنوك التجارية
للجمهورية اليمنية.
▪ يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة ((α≥0.05د للصااااامت التنظيمي بأبعاده (صااااامت او عان،
والصااااامت الدفاعي ،والصااااامت االجتماعيد على التغيير على مساااااتوأ الثقافة في البنوك التجارية للجمهورية
اليمنية.
▪ يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند مسااااااتوأ الداللة (α≥0.05د للصاااااامت التنظيمي بأبعاده (صاااااامت او عان،
والصاااامت الدفاعي ،والصاااامت االجتماعيد على التغيير على مسااااتوأ األنظمة في البنوك التجارية للجمهورية
اليمنية.
ثالثاً :التوصيات
اعتمادا على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات ،هي:
 .1ضرورة قيام البنوك التجارية اليمنية بزيادة التركيز على نشراك العاملين في تقديم أفكارا جديدة ت،ص العمل،
وتقديم لهم التلجيع والتحفيز المناسب.
 .2ضرورة قيام البنوك التجارية اليمنية بزيادة تقديم الدعم االجتماعي للعاملين ونشراكهم ات،ا القرارات الصائبة
التي تتعلق بكيفية ندارة العمل في البنك.
 .3ضرورة زيادة تركيز البنوك التجارية اليمنية ندخال التكنولوجيا الجديدة التي تتعلق بآلية العمل ،وتدريب العاملين
على كيفية است،دامها؛ لما لها دور في تحسين وتطوير العمل.
 .4المحافظة على زيادة مستوأ الوعي بين العاملين في البنوك التجاريةلاللتزام بسلوكيات العمل.
 .5العمل على تنظيم ونعداد دورات وورشات عمل مستمرة لجميع الموظفين لتمكينهم من القدرة علأإبداا آرائهم
ومقترحاتهم فيما يتعلق بأنلطة وآلية تحسين العمل.
 .6يقترح الباحثان عمل دراسات مستقبلية عن أبعاد الصمت التنظيمي في شركات أخرأ ومؤسسات حكومية وربطها
بمتغيرات جديدة لرفد اللركات بالمعلومات التي قد تفيدها لتحسين أدائها.
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هدفت الدراسة نلى قياد أثر اودارة اوستراتيجية على أداا ندارة المواهب الرياضية في المؤسسات الرياضية
األردنية المحترفة ،ا ست،دم المتغير الم ستقل اودارة او ستراتيجية بأبعاده (التحليل البيدي ،و صيانة او ستراتيجية،و تنفيذ
اوسااااتراتيجية ،وتقييم اوسااااتراتيجيةد ،والمتغير التابع أداا ندارة المواهب الرياضااااية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل،
والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد  ،وقد اعتمدت الدراسااااااااة على المنهج الوصااااااافي
التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن والتي بلغ عددها (12د وتم
أخذها جميعها بطريقة المساااا اللاااامل .وقد قام الباحث بتوزيع (122د اساااتبانة على أفراد عينة الدراساااة فتم اساااترجاع
(110د اساتبانات بنسابة (%90.2د واساتبعد منها ثالث اساتبانات لعدم صاالحيتها ،وادخل للتحليل (107د اساتبانات بما
نسبته (%87.7د .وتوصلت الدراسة نلى العديد من النتائج ،وكان من أهمها :وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ
داللة ) (α=0.05لإلدارة اوسااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاااايانة اوسااااتراتيجية ،وتنفيذ اوسااااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على أداا ندارة المواهب الرياضية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل
المنجز ،وكمية العمل المنجزد في المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن .وأظهرت نتائج الدراسااة أن هناك أثر و
داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة (α=0.05د لإلدارة اوساااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااايانة اوساااتراتيجية،
وتنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على المعرفة بمتطلبات العمل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
ومن أهم توصاااايات الدراسااااة هو زيادة اسااااتمرار تطبيق اودارة اوسااااتراتيجية وتبنيها للمحافظة على المسااااتوأ المتقدم
مستوأ اهتمام اودارة بأداا المواهب.
الكلمات المفتاحية :اودارة اوستراتيجية ،ندارة األداا ،المواهب الرياضية ،المؤسسات الرياضية المحترفة .األردن.
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The Impact of Strategic Management on the Performance of Sport Talent
Management in the Jordanian Professional Sports Organizations
Khaled Ali Abu Roman
Amman Arab University

Prof. Belal Yousuf Barhem
Amman Arab University

Abstract
The study aimed to measure the impact of strategic management on the performance
of sports talent management in professional Jordanian sports institutions. The independent
variable is strategic management (environmental analysis, strategy formulation, strategy
implementation, strategy evaluation), and the dependent variable is the performance of
sports talent management (knowledge of business requirements). The study was based on
the descriptive and analytical approach.The study population consisted of (12) professional
sports institutions in Jordan. The researcher distributed (122) questionnaires to the
respondents of the study sample. The study reaveled a number of results, the most
important is the presence of a statistically significant impact at the level of significance (α =
0.05) of strategic management dimensions (environmental analysis, strategy formulation,
strategy implementation, strategy evaluation) on the performance of sports talent
management dimensions (knowledge of work requirements, work Team spirit, quality of
work done, amount of work done) in professional sports institutions in Jordan. The study
recommended increasing the continuity and adoption of strategic management dimensions
to maintain the advanced level of management interest in talent performance.
Key Words: Strategic Management, Performance management, Sports’ Talents,
Professional Sports Institutions, and Jordan.
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المقدمة
تساااعى المنظمات بلاااتى أشاااكالها وبم،تلل أنلاااطتها نلى تحقيق أألهدا التي أنلااادت من أجلها بكفااة وفاعلية
وبلكل يتسم بالجدية واالستمرارية .وعليه فإن ندارات هذه المنظمات تهد نلى تنظيم أعمالها وأنلطتها الم،تلفة؛ سواا
كانت تعنى باألنلااااطة ال،دمية أم اونتاجية ،والعمل على ضاااامان اسااااتمراريتها في المجاالت العاملة بها مما يساااااهم في
استقرارها .
وألهمية دور اودارة في ترجمة ما تصاابو المنظمات نليه من أهدا  ،ووضااعها حيز التنفيذ ،فإن لك يتطلب أن
تمتلك نستراتيجية هادفة ؛ ن تضمن من خاللها ت،صيص الموارد بجميع أشكالها ،وتوظيفها ،وندارتها وتطويرها؛ سواا
كانت هذه الموارد بلاااارية أم مادية أم تنظيمية ،و لك سااااعيا الزدهار أعمالها؛ وتوفير الميزة التنافسااااية لها مما يحقق لها
الربحية والنمو في األسواق المستهدفة .
ويعد مجال الرياضاااة من أهم المجاالت التي أخذت قدرا كافيا من االهتمام فى القرن الحالى ،وتعدالرياضاااة من
الدعائم المهمة التي تقوم عليها التنمية في أأ دولة متقدمة ،وأنها تبرز مدأ التقدم التى وصلت نليه هذه الدول خاصة مع
ظهور التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتى أسهمت فى االرتقاا بمستوأ الرياضة فى العالم.
ومن هنا فقد برزت الحاجة لقيام المنظمات الرياضااية باختال أنلااطتها وناياتها بالتنبؤ ،واسااتلاارا المسااتقبل
من خالل القيام بوضااااع أهدا طويلة المدأ تأخذ بعين االعتبار مواكبة التقنيات الحديثة ،وتطورها ضاااامن نسااااتراتيجية
خاصااااة لهذه المنظمة ،ن تقوم هذه اوسااااتراتيجية على البحث والتطوير وبموضااااوعية قائمة على أساااااليب علمية مالئمة
تمكن المنظمة من االساااتعداد لمواجهة التطورات والتغيرات والظرو التي تحيط بها ،نضاااافة نلى أخذها بعين االعتبار
أيضا النظر نلى البيدتين الداخلية وال،ارجية والتي تعمل في نطاقها هذه المنظمة.
من هنا فإنه ال بد من العمل بلااااكل جدل تجاه تلبية االحتياجات التي ترافق هذه المتغيرات ،ووضااااعها نلى حيز
التنفيذ من خالل ما تتبناه هذه المنظمات من رؤية ورسالة بحيث تعكس طموحاتها وأهدافها القائمة من أجلها.
ومن هنا جاات أهمية الدرا سة في الك لل عن أثر اودارة او ستراتيجية على أداا ندارة المواهب الريا ضية في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اسااتدل الباحثان على ملااكلة الدراسااة بناا على توصاايات الدراسااات السااابقة ،مثل :دراسااة الفاعورل (2015د،
ودراسااة محمد (2017د ودراسااة العمرو (2018د ،ودراسااة ) ،Ngozi, Chigozie, Okey (2018ودراسااة Qu et
) al., (2017والتي أكدت على أهمية قياد أثر اودارة اوساااااااتراتيجية على أداا المواهب ،فلم تحظى هذه الدراساااااااات
باالهتمام في البيدة العربية عموما واألردنية خصوصا.
لذا فإن الغرض من هذه الدراسااااة هو معرفة أثر اودارة اوسااااتراتيجية على أداا ندارة المواهب الرياضااااية في
المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في األردن؛ ألن صااااناعة الرياضااااة في األردن من الصااااناعات الحديثة والتي تحتاج
للدراسات العلمية التي تساعدها في تحقيق أهدافها اوستراتيجية والديمومة.
أسئلة الدراسة ):)Research Questions
لتحقيق لك الغرض ستحاول الدراسة اوجابةعن السؤال التالي:
الساااااااؤال الرئيس :هل يوجد أثر لإلدارة اوساااااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااااايانة اوساااااااتراتيجية ،وتنفيذ
اوس اتراتيجية ،وتقييم اوسااتراتيجيةد على أداا ندارة المواهب الرياضااية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح
الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد في المؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في األردن؟ وتتفرع عن هذا
السؤال األسدلة الفرعية اآلتية:
الساااااؤال الفرعي األول :هل يوجد أثر لإلدارة اوساااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية،و تنفيذ
اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على المعرفة بمتطلبات العمل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
الساااااؤال الفرعي الثاني :هل يوجد أثر لإلدارة اوساااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية،و تنفيذ
اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على العمل بروح الفريق في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
الساااااؤال الفرعي الثالث :هل يوجد أثر لإلدارة اوساااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية،و تنفيذ
اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على جودة العمل المنجز في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
الساااااؤال الفرعي الرابع :هل يوجد أثر لإلدارة اوساااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية،و تنفيذ
اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على كمية العمل المنجز في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من جانبين ،هما :األهمية النظرية واألهمية التطبيقية.
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األهمية النظرية :من المؤمّل أن تسااهم هذه الدراسااة في دعم الدراسااات والبحوث النظرية في مجال أثر اودارة
اوسااااتراتيجية على أداا ندارة المواهب ضاااامن بعدين :األول المساااااهمة في توفير مراجعة لالطار النظرل ،والثاني في
نمكانية نضافتة للمكتبة العربية لالستدالل مستقبال في هذا المجال من قبل الباحثين الذين يريدون متابعة بحوثهم فيه.
األهمية التطبيقية :تكمن أهمية الدراساااة في تقديم نتائج وتوصااايات عملية للمؤساااساااات الرياضاااية المحترفة في
األردن ،والتي من شأنها تحسين أساليب ومعايير اودارة اوستراتيجية ،وكيفية تحسين أداا ندارة المواهب لتساعدهم في
تحقيق التميز ،ورسم ما تطما المؤسسات على تحقيقه من تطلعات واالرتقاا باألداا ،ونلقاا الضوا على أبرز المعيقات
التي تحدُ من تحقيق األداا العالي نن وجدت .ومن الممكن أن تساااااات،دم نتائج هذه الدراسااااااة على المسااااااتوأ اوقليمي أو
العالمي.
فرضيات الدراسة
بناا على ملكلة الدراسة وأسدلتها ،فقد تم صيانة الفرضيات التالية:
الفرضااية الرئيسااة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة )α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية بأبعادها
(التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية،و تنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم اوسااتراتيجيةد على أداا ندارة المواهب الرياضااية
بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد في المؤسااااااسااااااات
الرياضية المحترفة في األردن .وتتفرع عنها:
الفرضاااية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة )α=0.05د لإلدارة اوساااتراتيجية
بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاااايانة اوسااااتراتيجية،و تنفيذ اوسااااتراتيجية ،وتقييم اوسااااتراتيجيةد على المعرفة بمتطلبات
العمل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
الفرضاااية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة )α=0.05د لإلدارة اوساااتراتيجية
بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة اوستراتيجية،و تنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على العمل بروح الفريق في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
الفرضاااية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة )α=0.05د لإلدارة اوساااتراتيجية بأبعادها
(التحليل البيدي ،وصاااااايانة اوسااااااتراتيجية،و تنفيذ اوسااااااتراتيجية ،وتقييم اوسااااااتراتيجيةد على جودة العمل المنجز في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
الفرضااية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر و داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة )α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية
بأب عادها (التحليل البيدي ،و صيانة او ستراتيجية،و تنفيذ او ستراتيجية ،وتقييم او ستراتيجيةد على كمية العمل المنجز في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
أنموذج الدراسة ):(Research Model
لتحقيق الغرض من هذه الدراساااة والوصاااول نلى أهدافها المحددة في تحديد دور المتغير المساااتقل على المتغير
التابع ،فقد قام الباحث بتطوير نمو ج خاص بالدراسة.
المتغير التابع
المتغير المستقل

Ho1-1
Ho1-2
Ho1-3

Ho1شكل ( :)1أنموذج الدراسة

المصدر :من نعداد الباحثين في ضوا المراجع والدراسات المبينة في الجدول (1د التالي:
الجدول ( :)1مصادر أنموذج الدراسة
المراجع

المتغير
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المستقل اودارة اوستراتيجية (التحليل البيدي ،وصيانة
اوستراتيجية  ،وتنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد
التابع أداا ندارة المواهب الرياضية
(المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة
العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد

الفاعورل (2014د ،مصطفى (2015د ،خليل والعمرل (2013د،
الجهني (2015د ،تبيدل (2010د ،حرب (2016د(2012) Dess et ،
(2011) Kung & Wan ،(2012) Kuo ،al.,
محمد (2017د ،العمرو (2018د ،موسى (2018د
Qu et al., (2017), Gabčanová (2012),

التعريفات اإلجرائية
سو يتم تعريل المتغيرات في هذه الدراسة كما يلي:
اودارة اوساااااتراتيجية :هي القرارات اودارية واوجرااات التي تتصااااال بالفن والتي تهد نلى تنفيذ القرارات
الوظيفية المتداخلة مع بعضاااااها البعض وتقييمها ،والتي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها ( Wheelen and Hunger,
2012د.
وعرف ها ال باح ثان نجرائ يا أن ها مجمو عة من القرارات اودار ية واوجرااات التي ت حدد أداا المنظ مات طو يل
األمد ،فيتم من خاللها صيانة اوستراتيجية ،وتنفيذها ونتاج خطة شاملة تحقق التوافق بين مؤسسات الرياضية المحترفة
في األردن وبيدتها العاملة فيها .وتم قياسه من خالل األبعاد التالية:
التحليل البيدي :هي تحديد النقاث ال،اصاااااة بالضاااااعل والقوّة ،وندراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص المُتاحة
والمُؤثّرة في المنظمات والتي يقع على عاتقها الت،طيط اوساااااااتراتيجي ،مثل :عوامل التساااااااويق ،واونتاج ،والتوزيع
(Wheelen and Hunger, 2012د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها العملية التي تساااااعى بها المؤساااااساااااات الرياضاااااية المحترفة في األردن نلى تجنب
التهديدات والم،اطر التي تواجهها ،واساااااااتغالل الفرص المتاحة لها من خالل دراساااااااة البيدة ال،ارجية التي تعمل فيها،
نضافة نلى العمليات واألنلطة التي تقوم بها اللركة ضمن البيدة الداخلية بغية الكلل عن نقاث القوة والضعل والتركيز
عليها ،وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسة ،والمتمثلة في أسدلة االستبانة (6-1د.
صاايانة اوسااتراتيجية :وهي بداية التحول الفعلي نحو العمل اوسااترتيجي ،ويتم في صاايانة اوسااتراتيجية أيضااا
تطوير ال،طط الرئيسة للمنظمات (Wheelen and Hunger, 2012د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها صاايانة خطط مؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن بما يتماشااى مع رؤيتها
ورسااالتها ،وبما يحقق أهدافها وناياتها المرجوة بما يضاامن نجاحها ،فيجب على اوسااتراتيجية المصااانة ،التي يتم تبنيها
في مؤسااااسااااات الرياضااااية المحترفة في األردن أن تالام البيدة العاملة فيها ،وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسااااة
والمتمثلة في أسدلة االستبانة (12-7د.
تنفيذ اوستراتيجية :هي األنلطة والفعاليات التي تمارسها المنظمة لوضع نستراتيجياتها في حيز التطبيق ،و لك
من خالل ما يتم تحديده من برامج تنفيذية وموازنات ونجرااات م،تلفة (Wheelen and Hunger, 2012د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها ال،طوات الفعلية التي يتم من خاللها ترجمة اوساااتراتيجية المصاااانة والمتبناة من
قبل اودارة نلى نجرااات العمل ،من خالل تحويل الموارد كافة نلى كيان متفاعل ل صاالة مع هذه اوسااتراتيجية يضاامن
لها تحقيق أهدافها ،وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسة والمتمثلة في أسدلة االستبانة (18-13د.
تقييم اوساتراتيجية :هي النظام الذل يهد نلى مسااعدة اوداريين في تقييم مدأ ما تحققه منظمتهم من تقدم نحو
تحقيق األهدا المنلاااااودة ،أل أن تقوم المنظمة بالتأكد من ساااااير خططها بلاااااكل فعلي ومناساااااب ( Wheelen and
Hunger, 2012د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها مقارنة اوساااااتراتجية مع األهدا الموضاااااوعة من أجلها وتطابقها ،ن يعكس هذا
التقييم تصااورات العناصاار البلاارية التي تتفاعل ضاامن بيدة مؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن ،واالعتماد على
نتائج هذا التقييم في تقويم اوساااااتراتيجية بلاااااكل عام ،وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراساااااة والمتمثلة في أسااااادلة
االستبانة (25-19د.
أداا ندارة المواهب الرياضية :هي نتائج ما يقوم به األفراد من مهام تساهم في ننجاز الواجبات والمهام المسندة
نليه بنجاح مما يساهم في تحقيق األهدا المرجوة (المغربي2007 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها المهام التي يؤديها العاملون في مؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن ضاامن
نطاق المسااؤوليات والصااالحيات المحددة من قبل اودارة .ويتمثل أداا العاملين في كيفية ننجاز العاملون لمهامهم بمعرفة
جيدة ،وجودة أفضل ،والعمل الجماعي ،فضال عن كم االعمال التي يتم أداؤها .وتم قياسه من خالل العناصر التالية:
المعرفة بمتطلبات العمل :ويقصااااااد بها قدرة الموظفين على اللحاق بأحدث المتغيرات والحفاظ على القدرة على
المنافسة والبقاا (السالم2011 ،د.
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وعرفها الباحثان نجرائيا أنها المعرفة المهنية بجوانب العمل ومجاالته ،فضاااااااال عن معرفة الصاااااااالحيات
والواجبات وكيفية أداا االعمال ،وأنظمة العمل التي يتم اتباعها ،مع التعر نلى ساااااااياساااااااات وممارساااااااات اودارة في
مؤسسات الرياضية المحترفة في األردن .وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسة والمتمثلة في أسدلة االستبانة (-26
30د.
العمل بروح الفريق :يقصاااااااد به مجموعة األفراد الذين يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم ،ن يجمعهم
أهدا ملتركة ونرض واحد ،نضافة نلى وجود مدخل ملترك للعمل فيما بينهم (السالم2011 ،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها اعتماد وتفضيل العمل الجماعي للعاملين من خالل ملاركة العاملين في مؤسسات
الرياضاااااااية المحترفة في األردن في ات،ا القرارات وصااااااايانة اوساااااااتراتيجيات العامة وتنفيذها ،ويتمثل اعتماد العمل
الجماعي في تلااااكيل فرق العمل مع نسااااناد جزا كبير من المسااااؤوليات والصااااالحيات للقيام باألعمال الضاااارورية دون
الرجوع الروتيني لإلدارة .وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسة والمتمثلة في أسدلة االستبانة (35-31د.
كمية العمل المنجز :ويقصااد بها مقدار العمل الذل يسااتطيع الموظل ننجازه في الظرو العادية ومقدار ساارعة
هذا اونجاز (الكاللده2011،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها مقدار العمل الذل يؤدّأ بعدد الموظفين الذين يقومون بأدائه ،ومقدار مساااااهمة كل
فرد منهم في ننجاز لك العمل .وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراسة والمتمثلة في أسدلة االستبانة (40-36د.
جودة العمل المنجز :ويقصاااد بها مقدار جودة العمل الذل يساااتطيع الموظل ننجازه في الظرو العادية ومقدار
سرعة هذا اونجاز (الكاللده2011،د.
وعرفها الباحثان نجرائيا أنها الدقة واالنتظام والتمكين بالجوانب الفنية ومطابقة م،رجات أداا العاملين الفعلية
لتلك الم،رجات الم،ططة والتي تتوافق مع المعايير واللااروث المحددة ،لغرض الوصااول نلى م،رجات عمل خالية من
األخطاا كلما أمكن لك وتتميز باالعتمادية والديمومة .وتم قياد هذا البُعد من خالل أداة الدراساااااة والمتمثلة في أسااااادلة
االستبانة (45-41د.
حدود الدراسة:
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على كل المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
الحدود الزمنية :أُنجزت هذه الدراسة من خالل العام الجامعي .2019/2018
الحدود البلرية :اقتصرت هذه الدراسة على الموظفين في اودارة العليا والوسطى في مؤسسات الرياضية المحترفة في
األردن.
الحدود العلمية :اقتصااااارت الدراساااااة على المتغير المساااااتقل اودارة اوساااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااايانة
اوسااتراتيجية،وتنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم اوسااتراتيجيةد والمتغير التابع أداا ندارة المواهب الرياضااية بأبعاده (المعرفة
بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد.
اإلطار النظري
المبحث األول :اإلدارة اإلستراتيجية
لقي مفهوم اودارة اوساااااااتراتيجيااة واألداا وتطويرهااا ومااا يرتبط بهمااا اهتمااام العااديااد من الكتاااب والمفكرين
والباحثين ،ونتيجة لهذا االهتمام الكبير والملحوظ فقد نتج كم هائل من المعلومات واألدبيات النظرية عنه ،ن سااااااايعرض
الباحثان في هذا الجزا من الدراسااة بعض مما تتناوله هذه األدبيات ،فساايقوم باسااتعراض اودارة اوسااتراتيجية ومفهومها
ومكوناتها (Engert, et al., 2016د.
وتعد اودارة اوساااتراتيجية من أبرز المفاهيم في األدبيات ال،اصاااة باودارة ،فتؤدل اودارة اوساااتراتيجية دورا
بارزا في بناا منظمات األعمال ،وهذا الدور يعتمد على طبيعة أعمال المنظمة وما تواجهه من تحديات كبيرة ،وعليه
فقد اكتسااابت اودارة اوساااتراتيجية كممارساااة وتطبيق أهمية بالغة في ضاااوا التطورات الملاااهودة في عالم األعمال بما
تحتويه من خطوات متساالساالة تبدأ في التحليل البيدي الداخلي ومن ثم ال،ارجي ،نضااافة نلى صاايانة اوسااتراتيجية والتي
تتضااامن الت،طيط اوساااتراتيجي الساااليم ومن ثم تنفيذ اوساااتراتيجية ،ونقلها نلى حيز التنفيذ الواقع الملمود ،وأخيرا يأتي
دور تقييم اوسااااتراتيجية ،والوقو على أبرز نتائجها وتقويم أل أخطاا تضاااامنتها ،وتعزيز كل ما هو جيد فيها ،من هنا
تأخذ اوسااتراتيجية بعين االعتبار حجم المنظمة ودراسااة بيدتها وتهديداتها وفرصااها ،من هنا فإن اوسااتراتيجية ودراسااتها
يعد موضوعا مهما ال بد من دراسته ،والوصول نلى مكوناته األساسية على ضوا الدراسات واألدبيات السابقة في هذا
المجال (Salkic, 2014د.
أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية
تساااااتند اودارة اوساااااتراتيجية في المنظمات على عدة عناصااااار اتفق عليها عدد من الباحثين ومنظرل األدبيات
اوداريااة مع مرور الوقاات ،مثاال (Wheelen and Hunger, 2012د و(David, 2011د و(Istocescu, 2005د
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ونيرهم ،ن أشااااااروا نلى أن اودارة اوساااااتراتيجية تركز على كل من التحليل البيدي ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية ،وتنفيذ
او ستراتيجية وتقييمها ،وهذه العنا صر الرئي سة سيقوم الباحثان با ستعرا ضها في هذا الجزا من هذه الدرا سة التي تهد
نلى بيان أثر اودارة اوستراتيجية على أداا ندارة المواهب الرياضية ،وعليه فال بد لنا من تناول كل عنصر بلكل دقيق
لما له من نضافة علمية على مضمون هذه الدراسة.
أوالً :التحليل البيئي
تتكون البيدة ال،اصااااة في المنظمات من جزأين ،وهما :البيدة الداخلية والبيدة ال،ارجية التي تعمل ضاااامنها هذه
المنظمات ،وعليه فال بد لنا من تناول هذه البيدتين وبيان خصائصهما المهمة ،وطرق التحليل لكل واحدة على حدا.
تحليل البيئة الداخلية
يعتبر تحليل البيدة الداخلية في المنظمات مصدرا مهما في تحديد نقاث القوة والضعل للمنظمة ،فال بد من القيام
بدراسااة هذه النقاث التي قد تؤثر بلااكل كبير في أداا المنظمة في الداخل ،وبالتالي فإن تحليل البيدة الداخلية يعنى بموارد
المنظمة ونمكانياتها الم،تلفة (الزعبي ،2005 ،ص116د.
وعليه تعر البيدة الداخلية بأنها تلك العوامل االجتماعية والفساااايولوجية الداخلية ات العالقة الوثيقة بالمنظمة،
أل أنهااا تمثاال وحاادة القرارات التي ت،تص في التفكير السااااااالوكي في ات،ااا القرارات ،والتي ال بااد من أخااذهااا بعين
االعتبارعند التحليل البيدي(Dess et al., 2012, p.77د ،وأيضاااااا أنها مجموعة من العوامل التي يتم اختيارها من قبل
ندارة المنظمة التي يقع على عاتقها الت،طيط اوستراتيجي ،مثل :عوامل التسويق واونتاج والتوزيع ،نضافة نلى عمليات
البحث والتطوير ال،اصاااااااة بالمنظمة مع األخذ بعين االعتبار جميع الموارد المتاحة من أفراد ومعدات وكل ما هو متاح
لالساااااااتغالل من قبل المنظمة ،و لك يهد تحديد النواحي الجوهرية والمتمثلة بنقاث القوة والضاااااااعل فيها (الركابي،
 ،2004ص148د.
تحليل البيئة الخارجية
تمثل البيدة ال،ارجية تحديا كبيرا للمنظمات بم،تلل أنواعها ،ن تؤدل تحليل البيدة ال،ارجية دورا مهما من
خالل استكلا العديد من العناصر التي ال بد من أخذها بعين االعتبار عند القيام بهذا التحليل الذل يهد عادة نلى دعم
ات،ا القرارات المتنوعة في المنظمات التي تبنى من خالل دراسااة الوضااع ال،ارجي لها ،ال ساايما بأن المنظمات تواجه
العديد من التحديات والفرص المتاحة لها ضاااامن البيدة العاملة لها  ،التي ينبغي عليها أن تقدم في انتنام الفرص ،وتجنب
التهديدات قدر األمكان (Brammer, et al., 2011, p424د.
وعليه يمكن تعريل تحليل البيدة ال،ارجية أنها العملية التي يقوم بها المديرين من أجل متابعة العوامل ال،ارجية
التي تتألل من العوامل االقتصااادية واالجتماعية والسااياسااية والجغرافية والتسااويقية والقانونية ،و لك بهد التعر نلى
الفرص والم،اطر التي تواجه المنظمة وتحديدها ،نضااافة نلى تحويل أل فرص نلى مزايا واالسااتفادة واالسااتغالل األمثل
ألل من هذه العوامل (Rosenbusch, 2013, p641د.
ويعد اسااتكلااا العوامل والمتغيرات االقتصااادية والسااياسااية والتكنولوجية والثقافية وقوأ المنافسااة أمرا مهما
لتحديد الفرص والتهديدات؛ سواا كانت في البيدة المباشرة للمنظمة أم البيدة نير المباشرة ،ن نن استكلافها بعد ال،طوة
األولى في دراسة أثرها على المنظمة بلكل يمكن أن تفيد اودارة اوستراتيجية بصورة خاصة (Grant, 2016, p17د.
ثانياً:صياغة اإلستراتيجية في المنظمة
تأتي خطوة صيانة اوستراتيجية في المنظمات بعد قيامها في تحديد وصيانة رؤيتها ورسالتها التي تأتي ضمن
ما تقوم به من تحديد أهدافها وناياتها وقيمها األسااااااااساااااااية ،وبعد نجراا تحليل البيدة الداخلية وال،ارجية للمنظمة ،حيث
تعتبر صااايانة اوساااتراتيجية بداية التحول الفعلي نحو العمل اوساااترتيجي ،ويتم في صااايانة اوساااتراتيجية أيضاااا تطوير
ال،طط الرئيسية للمنظمات.
وفي معظم األحيان يتم صيانة او ستراتيجية على ثالثة م ستويات رئي سية (درة وجرادات ،2014 ،ص 137د
وهي:
مستوأ المنظمات ككل حيث تسمى في هذه الحالة باوستراتيجية العليا للمنظمات.
على مستوأ وحدات األعمال ،وتسمى بإستراتيجية وحدة العمل.
على مستوأ الوظائل الممارسة في المنظمة وتسمى بإستراتيجية الوظائل.
وتهتم اوساااتراتيجية العليا في صااايانتها للعديد من القضاااايا الرئيساااية التي تركز على كل من التوجه العام نحو
النمو وضمن اوستراتيجية ،باوضافة نلى القطاعات المستهدفة واألسواق التي ترنب المنظمة في دخولها وهذا ما .
ثالثاً :تنفيذ اإلستراتيجية في المنظمات
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تأتي عملية تنفيذ اوسااااتراتيجية لتوضااااع ال،طة اوسااااتراتيجية التي تم اعتمادها نلى حيز التطبيق والتنفيذ ،حيث
تكسااب هذه العملية أهمية عظمى ألن النجاح الفعلي للمنظمة يرتبط بلااكل وثيق في تنفيذ نسااتراتيجياتها والتي تركز على
تحقيق أهدا المنظمة المنلودة.
وتعر مرحلة تنفيذ اوسااتراتيجية بأنها" تلك األنلااطة والفعاليات التي تمارسااها المنظمة لوضااع نسااتراتيجياتها
في حيز التطبيق ،و لااك من خالل مااا يتم تحااديااده من برامج تنفيااذيااة وموازنااات ونجرااات م،تلفااة ( Samuel and
Petre, 1997, p155د.
وبق صد بتنفيذ او ستراتيجية أي ضا أنها" تلك التوجهات التي تحددها اودارات لتنفيذ العديد من البرامج واألن لطة
التي تم نقرارها ،باوضافة نلى السياسات والممارسات التي تم اعتمادها للتنفيذ (الدورل ،2005 ،ص293د.
أما درة وجرادات ( ،2014ص 220د فقد أشاروا نلى تنفيذ اوستراتيجية على أنها مجموعة من ال،طوات التي
تهد نلى جعل األفراد والكيانات التنظيمية بأن يقوموا بأداا أدوارهم ،و لك من خالل ت،صااااااايص الموارد الالزمة لهم
وتزويدهم بما يلزم من برامج داعمة ألعمالهم ،باو ضافة نلى السعي ل،لق ثقافة خاصة بالمنظمة أو مناخ تنظيمي داخلي
ينسجم مع هذه اوستراتيجيات لضمان نجاحها.
رابعاً :تقييم اإلستراتيجية في المنظمات
تأتي عملية تقييم اوساااااتراتيجية ك،طوة أخيرة في خطوات وعمليات اودارة اوساااااتراتيجية ،فيتم من خالل هذه
العملية من التحقق من أن عملية التنفيذ تتطابق مع ما تم الت،طيط له في اوستراتيجية المعتمدة والممارسات ال،اصة بها،
وعليه فإن القيام بعملية التقييم يتعلق بالتأكد من مدأ تحقيق األهدا كما وضعت ،والطريقة الم،طط لها (عبد المحسن،
 ،2006ص 12د.
ويمكن تحديد مفهوم تقييم اوساااااااتراتيجية أنه" لك النظام الذل يهد نلى مسااااااااعدة اوداريين في تقييم مدأ ما
تحققه منظمتهم من تقدم نحو تحقيق األهدا المنلاااااااودة ،أل أن تقوم المنظمة بالتأكد من ساااااااير خططها بلاااااااكل فعلي
ومناسب (الركابي ،2005 ،ص297د.
وتتكون عمليااة التقييم في المنظمااات من مهمتين رئيسااااااايتين ،وهمااا :تقييم األداا ،والقيااام بااات،ااا اوجرااات
التصحيحية ن ا ما لزم األمر (الرجي وملكاول2012 ،د.
وتكمن أهمية عملية تقييم اوساااااااتراتيجية بما تتبعه من آليات للتأكد من أن اودارة اوساااااااتراتيجية وخطواتها
وعمليات تعزيز أهدا المنظمة ،وتحقيقها بكفااة وفاعلية (درة وجرادات ،2014 ،ص247د.
المبحث الثاني :أداء إدارة المواهب الرياضية
نن التطور الذل شاااااااهدته اودارة واألعمال في السااااااانوات األخيرة طور مفاهيم ومصاااااااطلحات وأفكارا ندارية
وتنظيمية جديدة في مجال الموارد البلاااااارية ورأد المال البلاااااارل وندارة وت،طيط الموارد والمواهب اودارية  ،وزاد
االهتمام بمصااااطلا ندارة الموهبة مؤخرا بصاااافته مفهوما يركز على االهتمام بالقدرات والمواهب والمهارات الفعالة في
الموارد البلرية.
ويتم قياد أداا المؤسااااسااااة من خالل معايير للوقو على مدأ قرب المؤسااااسااااة من الفاعلية ،وتلاااامل كل من
مقاييس الفعالية الداخلية وال،ارجية .حيث ت لاااااااير الفاعلية نلى األهدا المتحققة أو تحقيق األهدا المحددة من قبل
المؤساااااساااااة ،أما الكفااة فتلاااااير نلى نسااااابة المدخالت نلى الم،رجات ،ن ننه كلما كانت قيمة الم،رجات أكثر من قيمة
المدخالت فإن الكفااة تكون أعلى ،فإ ا تم تحقيق م،رجات معينة بمدخالت أقل فإن الكفااة تكون أعلى ،كذلك األداا
يتضاامن مقاييس أخرأ كمقاييس الحوادث ومعدالت الدورات والغياب والتأخير ،ن نن الفرد العامل الجيد هو الذل تكون
ننتاجيته عالية ،وكذلك الذل يسااااااااهم أدائه في تقليل الملااااااااكل المرتبطة بالعمل  ،نحو :االنتظام في الدوام ،وقلة حوادث
العمل (Whitepaper, 2008د.
أبعاد أداء المواهب
بين كل من (الحسيني وشوقي2005 ،د و(Qu et al., 2017; Gabčanová, 2012د أن أداا العاملين يتكون
من مجموعه من العناصر ،أهمها:
المعر فة بمتطل بات الوظي فة لل عاملين :وتلااااا ا مل على الم عار ال عا مة ،والم هارات الفن ية والمهن ية المطلو بة،
وال،برات التي يتطلبها عمل من األعمال أو وظيفة من الوظائل.
نوعية العمل الذل يقوم به العامل :وتتمثل في ما يدركه العامل عن عمله الذل يقوم به ،وما يمتلكه من رنبات
ومهارات وبراعه وقدرة على التنظيم وننجاز العمل دون الوقوع في األخطاا.
حجم العمل المنجز :وهي مقدار العمل الذل يساااتطيع العامل ننجازه في الظرو العاديه ومقدار سااارعة العامل
في ننجاز األعمال.
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العمل بروح الفريق :وتلااااااامل الجدية والتفاني في العمل ،وقدرة العامل على تحمل مساااااااؤولية العمل ،وننجاز
األعمال في أوقاتها المحددة،ومدأ حاجة هذا العامل لإلرشاد والتوجيه من قبل الملر .
بينما أكدت ( البرنوطي2007،د أنه من المفترض أن يتم تحديد عناصاااار األداا في ضااااوا طبيعة الوظائل في
اللركة والتي تكون ات صلة بها ،وكذلك السلوك الوظيفي الذل تحتاجه المنظمة ،وأن أكثر اللركات المعاصرة تعتمد
على عدد من العناصر ومنها (كم اونتاج ،نوع اونتاج ،الكفااة وحسن است،دام الموارد والمواضبة على الدوام ،والتعامل
والعالقات والتعلم واالستعدادات لتطوير الذاتد.
ويرأ الباحثان في لك أن ما يلااااهده العالم هذه األيام من تنافس واهتمام بموضااااوع األداا ،كل لك يتطلب من
المنظمات التركيز على العنصااار البلااارل لتحقيق أهدافها من خالل فاعلية اسااات،دام الموارد واساااتغالل الفرص المتاحة
والطاقات المتوفرة ،كل هذه الدوافع تتطلب رفع مساااااتوأ األداا البلااااارل واألداا المؤساااااساااااي للمنظمات من أجل تقديم
ال،دمات بسرعة وجودة عالية ،و لك من أجل االستجابة الحتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
الدراسات السابقة
اوالً :الدراسات باللغة العربية
دراسة وهبه" )2008( ،واقع اإلدارة اإلستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة وسبل تطويرها"
هدفت هذه الدراساااة نلى توضااايا طبيعة اودارة اوساااتراتيجية المطبقة في الجامعات الفلساااطينية على مساااتوأ
قطاع نزة ،نضافة نلى سبل تطويرها واتبعت المنهج الوصفي فتم نجراا دراسة مسحية شامله لمجتمع الدراسة المتمثل
في جامعات األزهر واألقصاااى والجامعة اوساااالمية ،وقد بلغ عدد أفراد العينة (88د مساااتجيبا يعملون في وظيفة رئيس
قسم أكاديمي في هذه الجامعات وباست،دام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة الختبار الفرضيات تم التوصل نلى عدة
نتائج؛ من أهمها :وجود أهمية خاصاااااااة لعملية التحليل البيدي على المساااااااتويين الداخلي وال،ارجي عند تطبيق اودارة
اوساااااتراتيجية في الجامعات الفلساااااطينية بينما كان أدنى اهتمام لعملية التقييم والرقابة .وأظهرت نلى أن ندارة الجامعات
تولي اهتماما فوق المتوسااط للموارد المادية واهتماما بلااكل اقل للثقافة التنظيمية والنظم واألنماث اودارية .كما وأوصات
الدراسااااااة نلى العديد من التوصاااااايات ،كان من أهمها :ضاااااارورة تركيز ندارات التعليم العالي على عملية تطبيق اودارة
اوستراتيجية في التعليم الجامعي ،وتوظيفها في حل الملكالت ومواجهة التحديات .
دراسؤؤؤؤة الفاعوري (" ،)2014أثر إدارة اإلسؤؤؤؤتراتيجية على مؤشؤؤؤؤرات امتالك الميزة التنافسؤؤؤؤية :دراسؤؤؤؤة حالة على
المستشفيات الجامعية في األردن".
هدفت هذه الدراسة نلى بيان أثر ندارة اودارة اوستراتيجية على مؤشرات امتالك الميزة التنافسية كدراسة حالة
على قطاع المسااتلاافيات الجامعية األردنية ،وقد قامت الفاعورل في تحديد متغيرات ودارة اوسااتراتيجية ،التي تتمثل في
كل من تحليل البيدة ال،ارجية ،والداخلية ،واختيارها ،وتنفيذها ،وتقييمها ،وأثرها على المتغير التابع والمتمثل في الميزة
التنافسااااية ،وقد اشااااتمل مجتمع الدراسااااة على (105د مسااااتلاااافى في القطاعين العام وال،اص ،وتم اختيار منهم كل من
مستلفى الجامعة األردنية ومستلفى الملك عبد اهلل الجامعي ،أما عينة الدراسة فقد بلغت (129د فردا تم توزيع استبانة
عليهم ونجراا بعض المقابالت ،وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصااااافي التحليلي للوصاااااول نلى نتائج هذه الدراساااااة
والتي كان من أبرزها وجود أثر لإلدارة اوسااتراتيجية بعناصاارها على مؤشاارات امتالك الميزة التنافسااية ،في حين تبين
وجود فروق ودارة اوسااتراتيجية تعزأ المتغيرات الديمونرافية .وتوصاالت الدراسااة نلى مجموعة من التوصاايات؛ كان
من أهمها :دعوة المستلفيات نلى الحفاظ على منهج اودارة اوستراتيجية وتطويرها بلكل مستمر ،وعقد برامج تدريبية
خاصة للعاملين.
دراسؤؤة مصؤؤطفى (" ،)2015دور اإلدارة اإلسؤؤتراتيجية في تنمية الموارد البشؤؤرية :دراسؤؤة حالة بنك الخرطوم للفترة
. "2014 – 2000
هدفت هذه الدراسة للتعر نلى أثر اودارة اوستراتيجية في تنمية الموارد البلرية وتطويرها ،و لك لمساعدتهم
في ات،ا القرارات ،في حين تمثل مجتمع الدراسااة من البنوك السااودانية ،فتناولت بنك ال،رطوم كدراسااة حالة .أما عينة
الدراسة فقد تألفت من موظفي البنك التي تم توزيع عليهم استبانة خاصة ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي التاري،ي للتوصاال نلى نتائجها ،التي كان من أبرزها :وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة نحصااائية بين اودارة
اوسااتراتيجية وأثرها في رفع كفااة ندارة الموارد البلاارية  ،في حين أوصاات الدراسااة نلى وضاارورة االهتمام باألدوات
الحديثة لدعم الموارد البلاااارية من خالل تضاااامينها في اوسااااتراتيجية؛ و لك للمساااااعدة في ات،ا القرارات واسااااتغالل
الموارد.
دراسؤؤة الطيب وسؤؤاكر ( " ،)2017دور حصؤؤة التربية البدنية والرياضؤؤية في اكتشؤؤاف المواهب الرياضؤؤية في الطور
الثاني من التعليم االبتدائي دراسة ميدانية على مستوى بعض واليات الشرق الجزائري بسكرة -باتنة -قسنطينة"
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هدفت هذه الدراساااة نلى التحقق من الدور الدل تتؤديه حصاااة التربية البدنية والرياضاااية في اكتلاااا المواهب
الرياضااااية ونبراز أهمية االكتلااااا المبكر للتالميذ الموهوبين رياضاااايا ،وكذلك االطالع على واقع الممارسااااة لحصااااة
التربية البدنية والرياضاااااية في مرحلة التعليم االبتدائي وطرق انتقاا الفرق الرياضاااااية المدرساااااية ال،اصاااااة باألنلاااااطة
الالصاافية وتظهر أهمية هذه الدراسااة في توضاايا أهمية حصااة التربية البدنية والرياضااية في الطور االبتدائي ،وندراك
أهمية المرحلة العمرية من 9نلى  12سنة في اكتلا الموهوبين مبكرا.
دراسؤؤؤؤؤة الصؤؤؤؤؤعوب (" ،)2018مدى تطبيق إسؤؤؤؤؤتراتيجيات إدارة المواهب في كليات التربية الرياضؤؤؤؤؤة في الجامعات
األردنية من وجهة نظر أعضائها"
هدفت هذه الدراساااااااة للتعر نلى مدأ تطبيق نساااااااتراتيجيات ندارة المواهب في كليات التربية الرياضاااااااة في
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضااااها ،واسااات،دم الباحث المنهج الوصااافي بأسااالوبه المساااحي ،وتكونت العينة من
(76د عضااو هيدة تدريس أل ما نساابته (%50د من مجتمع الدراسااة ،وتم اساات،دام المعالجات اوحصااائية (المتوسااطات
الحساااااااابية واالنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين المتعدد (Multiple Anovaد ،واختبار شاااااااافية للمقارنات البعدية،
والتكرارات والنسااب المدويةد ،وأظهرت النتائج أن مدأ تطبيق نسااتراتيجيات ندارة المواهب في كليات التربية الرياضااة
في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاااااااائها جاات بدرجة متوساااااااط وعلى المساااااااتوأ الكلي ،وكذلك على جميع
المجاالت ،كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ات داللة نحصااائية وعلى المسااتوأ الكلي بمدأ تطبيق نسااتراتيجيات
ندارة المواهب في كليات التربية الرياضة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضائها تعزأ للمتغيرات الديمونرافية
(النوع االجتماعي ،الرتبة األكاديمية ،ساااااانوات ال،دمة ،الجامعةد ،في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة نحصااااااائيا
بمجال "ن ستراتيجية جذب المواهب" يعزأ لمتغير الجامعة ول صالا الجامعة األردنية ،وكذلك وجود فروق دالة نح صائيا
بمجال "نسااااتراتيجية االحتفاظ بالمواهب" يعزأ لمتغير ساااانوات ال،دمة ولصااااالا (11ساااانة فأكثرد ،ويوصااااي الباحث
بضرورة خلق ونيجاد دوائر تُعنى بالموهوبين داخل الجامعات ،وتلجيع استثمار المواهب من فدة اللباب ،وكذلك تحديد
مفهوم ندارة الموهبة وتعريل الموهبة بلااكل دقيق وواضااا ،ووضااع اوجرااات والطرق واألنظمة التي سااو تساات،دم
في عملية ندارة المواهب ،وعدم ال،لط بينها وبين ندارة الموارد البلرية.
العمرو ( :)2018أثر فاعلية إستراتيجيات تدريب الموارد البشرية على أداء العاملين في الجامعات الخاصة األردنية
هدفت الدراسة الحالية نلى بيان أثر فاعلية نستراتيجيات تدريب الموارد البلرية على أداا العاملين في الجامعات
ال،اصاااة األردنية ،واعتمدت الدراساااة على المنهج الوصااافي التحليلي اساااتنادا نلى الكتب والمصاااادر والمجالت العلمية
المحكمة ات العالقة بمفهوم نسااااتراتيجيات تدريب الموارد البلاااارية وأداا العاملين ،وبلغ مجتمع الدراسااااة (13د جامعة
خاصة في األردن.
فقام الباحث باعتماد الطريقة العلاااااوائية الختيار العينة فبلغت العينة (9د جامعات ،وقام الباحث بتوزيع (163د
ا ستبانة على مدراا الدوائر االدارية ونوابهم وم ساعديهم ورؤ ساا األق سام ،ت لتمل على فقرات تعكس متغيرات الدرا سة
للوصول نلى نتائج هذه الدراسة ،تم استرجاع (150د استبانة بنسبة (%92د واستبعاد (13د استبانة بنسبة (%8د و لك
لعدم صالحيتها لإلختبارات اوحصائية.
وخلصااااات الدراساااااة نلى العديد من النتائج؛ كان من أهمها وجود أثر ل داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ داللة
)(α=0.05لفاعلية نساااتراتيجيات تدريب الموارد البلااارية بأبعادها (المواامة مع الرساااالة واألهدا  ،واختصاااار الوقت
لتحقيق الجدارة ،ومضاااااااااعفة فاعلية برامج التدريب ،وتنوع برامج االتدريبد على أداا العاملين (المعرفة بمتطلبات
العمل ،وننجاز المهام ،وجودة العمل المنجزد في الجامعات ال،اصة األردنية .
وفي ضااااااوا هذه النتائج أوصاااااات الدراسااااااة بعدد من التوصاااااايات؛ كان من أهمها :زيادة الوعي لدأ اودارات
والقيادات في تلك الجامعات بمفهوم نستراتيجيات تدريب الموارد البلرية ،وب ضرورة تطوير أبعاد نستراتيجيات تدريب
الموارد البلرية والمتمثلة بالمواامة مع الرسالة واألهدا ومضاعفة فاعلية برامج التدريب بلكل أكبر مما هو عليه.
موسى ( :)2018أثر التوجه الريادي على أداء الموارد البشرية في شركة توتال األردن
هدفت الدراسااة التعر نلى أثر التوجه الريادل بأبعاده (التوجه اوبداعي ،والتوجه االسااتباقي ،والتوجه الريادل
بتحمل الم،اطرد على أداا الموارد البلااارية بأبعادها (ننتاجية الموارد البلااارية ،وجودة أداا الموارد البلااارية ،والجانب
الساالوكي ألداا الموارد البلااريةد في شااركة توتال األردن ،وأجريت الدراسااة في األردن ،واساات،دمت المنهج الوصاافي
التحليلي ،ن تكونت عينة الدراسة من ( 102د مبحوثا ،وتم است،دام االستبانة أداة للدراسة ،وتوصلت نتائج الدراسة نلى
وجود أثر ل داللة نحصااااااائية للتوجه الريادل بأبعاده (التوجه اوبداعي ،والتوجه االسااااااتباقي ،والتوجه الريادل بتحمل
الم،اطرد على أداا الموارد البلرية بأبعادها (ننتاجية الموارد البلرية ،وجودة أداا الموارد البلرية ،والجانب السلوكي
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ألداا الموارد البلريةد في شركة توتال األردن ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على استثمار الفرص البيدية الجديدة،
واكتلا التحديات التي تواجه نلاث اللركة االستباقي.
ثانياً :الدراسات باللغة اإلنجليزية:
(Muogbo,2013): The Impact of Strategic Management on Organizational Growth and
Development :A Study of Selected Manufacturing Firms in Anambra State .
هدفت هده الدراسااة لبيان أثر اودارة اوسااتراتيجية على النمو والتطور التنظيمي في اللااركات العاملة في قطاع
الصاااناعة في نيجيريا ولتحقيق هد الدراساااة ،والتمكن من اوجابةعن أسااادلتها قام الباحث بتطوير اساااتبانة وزعت على
أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (63د مستجيبا يمثلون (21د شركة صناعية بفتم اختيار ثالثة أفراد من كل شركة .وقد
قام الباحث بعرض نتائج نجابات العينة باألساالوب الوصاافي من خالل بيان التكرارات واألوساااث الحسااابية والنسااب ،وقد
أشااارت نتائج الدراسااة نلى أن اودارة اوسااتراتيجية ليساات شااائعة االساات،دام بلااكل عام بين اللااركات ،وعلى الرنم من
لك أظهرت النتائج أن اللركات التي تطبق اودارة اوستراتيجية تمتلك عدة مزايا بالمقارنة مع نيرها ،فاتضا بأن تبني
اودارة اوسااااتراتيجية له تأثير مهم على القدرة التنافسااااية  ،ويؤثر نيجابيا على أداا العاملين ويزيد من ننتاجية المنلااااات
الصناعية ويعزز عملية التطوير الهيكلي فيها .مما أكد على اوطار النظرل لإلدارة اوستراتيجية والذل يلير نلى أثرها
الهام في تحساااين القدرة التنافساااية ومساااتويات األداا وتطوير الهيكلية .وقدمت الدراساااة عدة توصااايات منها :ضااارورة
االهتمام بإدراج مبادئ اودارة اوسااااتراتيجية ضاااامن المناهج الدراسااااية في نيجيريا مما يساااااهم في التعر نلى أهميتها
وانعكاد لك على القطاعات االقتصاااادية ،نضاااافة نلى ضااارورة نجراا دراساااات تبحث في األساااباب الكامنة وراا عدم
االهتمام باودارة اوستراتيجية في نيجيريا على الرنم من أهميتها في تعزيز التنمية االقتصادية وزيادة القدرة التنافسية .
Damilola et al., 2015 The Impact of Strategic Management on Competitive Advantage and
Organizational Performance: Evidence From Nigerian Bottling Company .
هدفت هذه الدراساااة نلى بيان أثر اودارة اوساااتراتيجية على الميزة التنافساااية واألداا التنظيمي في شاااركة تعبدة الزجاج
النيجيرية باست،دام نظرية قائمة على الموارد ،وأثر اوستراتيجية بلكل عام على تحسين الميزة التنافسية وكيفية ت،صيص الموارد
لبناا القدرات التنظيمية وأخذها بعين االعتبار في صاااايانة اوسااااتراتيجية .وقد تم جمع البيانات في هذه الدراسااااة من خالل توزيع
اسااتبانة خاصااة على عينة الدراسااة ومجتمعها والمتمثل في شااركة تعبدة الزجاج النيجيرية ،وقد تم اعتماد المنهج الوصاافي التحليلي
للوصول نلى نتائج هذه الدراسة من خالل نخضاع بياناتها للتحليل اوحصائي ،فكانت من أهم نتائجها أن تنفيذ اوستراتيجية من قبل
ندارة اللااركة ساايجعلها سااباقة في مواجهة التغيرات ووجود أثر نيجابي لإلسااتراتيجية على الميزة التنافسااية وعلى األداا التنظيمي،
وقد أوصت الدراسة بالمواظبة على تنفيذ اوستراتيجية المصانة وتضمينها في جميع الممارسات اودارية وأن اوستراتيجية أداة ال
ننى عنها في تطوير أداا منظمات األعمال بلكل عام.

Ganga, et al., (2016): The HR Stratehies Impact of Talent Retention on Performance of
Private Sector Organizations in Srilanka
هدفت الدراساااة نلى تحديد كيفية تأثير نساااتراتيجيات الموارد البلااارية الساااتبقاا المواهب على أداا مؤساااساااات
القطاع ال،اص في سااارل النكا .تم افتراض اوساااتراتيجيات الرئيساااة الثالثة :نساااتراتيجيات مكافأة المواهب (TReSد ؛
ونستراتيجيات نشراك المواهب (TEnSد ،ونستراتيجيات تمكين المواهب (TEmSد .الهد الرئيسي من هذه الورقة هو
تحديد تأثير نساااتراتيجيات االحتفاظ بالمواهب على أداا القطاع ال،اص في سااارل النكا .تم نجراا االساااتبيان على 218
من المت،صاااااصاااااين في الموارد البلااااارية في شاااااركات القطاع ال،اص .من أجل تحليل البيانات  ،تم اسااااات،دام اختبار
 Kolmogorov-Smirnovالختبار طبيعته  ،وتم اسات،دام اختبار بيرساون لالرتباث لقياد العالقة بين المتغيرات  ،وتم
تطبيق تحليل االنحدار لتحديد تأثير المتغيرات .تلاااااير النتائج نلى أن نساااااتراتيجيات االحتفاظ بالموهبة هي تنبؤات كبيرة
باألداا في شركات القطاع ال،اص.
Najim & Manasrah (2017): The Effect of Talent Management on Organizational
Performance: Applied Study in Jordanian Banks
هدفت الدراسااااة نلى تحديد تأثير أبعاد  TMعلى معايير األداا التنظيمي .وتم تحديد أربعة أبعاد من  ،TMوهي:
مواامة  TMمع اوساااااااتراتيجية والحفاظ على وتطوير وأخيرا جذب وتجديد المواهب .االسااااااات،دام الفعال لهذه األبعاد
األربعة هو جوهر  TMونلاااااا اقتراح القيمة ،وتحقيق ميزة تنافسااااية في المنظمات الحديثة .ووجدت الدراساااة أن هناك
تأثيرا نيجابيا ألبعاد  TMعلى معايير األداا الثالثة في جميع البنوك الستة  ،والتي تمثل عينة الدراسة.
منهجية الدراسة:
قام الباحثان في هذه الدراسااة باساات،دام المنهج الوصاافي التحليلي من أجل الحصااول على البيانات الالزمة لذلك
لغرض تحليل البيانات وتصنيفها لوصل عينة الدراسة ،وعرضها بلكل جداول وأشكال ،لقد تم تصميم استبانة ،لجمع
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البيانات ،التي تم تحليلها باساات،دام برنامج (SPSSد ،ومن ثم عرض نتائج الدراسااة وتوصااياتها ،وتم اساات،دام االسااتبانة
أداة لجمع البيانات المتعلقة في متغيرات الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسااة من مؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن ،التي بلغ عددها (12د مؤسااسااة رياضااية
عام  .2019وتم أخذها جميعها بطريقة المساااااا اللاااااامل ،وتلااااامل وحدة المعاينة جميع مديرل الدوائر ونواب المديرين
ورؤساا األقسام ،الذين يبلغ عددهم (122د ووزعت االستبانة عليهم جميعا.
وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة على النحو اآلتي:
صدق األداة:
تم تحكيم االسااااتبانة من خالل عرضااااها على مجموعة من المحكمين من أساااااتذة الجامعات األردنية وكذلك من
ول ال،برة واالختصاص ،وقد أخذ بآرائهم في صيانة النس،ة النهائية لالستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساااااق الداخلي لألداة بحساااااب معامل كرونباخ ألفا (Cronbhach’s Alphaد الذل كان أعلى
من (%70د ،ويعد مقبوال في مثل هذه الدراسات.
جدول رقم ( :)1نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
كرونباخ ألفا
البعد
المتغير المستقل :اودارة اوستراتيجية
التحليل البيدي
.875
صيانة اوستراتيجية
.876
تنفيذ اوستراتيجية
.722
تقييم اوستراتيجية
.829
المتغير التابع :أداا ندارة المواهب الرياضية
المعرفة بمتطلبات العمل
.813
العمل بروح الفريق
.866
جودة العمل المنجز
.667
كمية العمل المنجز
.811
األدة ككل
.949

عدد الفقرات
24
6
6
6
6
20
5
5
5
5
44

األساليب اإلحصائية:
باالعتماد على الحزمة اوحصاااااائية للعلوم االجتماعية (SPSSد  ،قام الباحثان باسااااات،دام التكرارات ،والنساااااب
المدوية لوصل ال،صائص الل،صية والوظيفية لوحدة المعاينة .واست،دام المتوسط الحسابي؛ للتعر على مدأ موافقة
أفراد العينة على فقرات االستبانة .
اختبار الفرضيات:
ال يوجد أثر و داللة نحصائية عند مستوأ(α=0.05د لإلدارة اوستراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة
اوسااتراتيجية ،وتنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم اوسااتراتيجيةد على أداا ندارة المواهب الرياضااية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات
العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد في المؤساااااااساااااااات الرياضاااااااية المحترفة في
األردن".
الجدول ( )2نتائج اختبار االنحدار المتعدد إلجابات العينة عن الفقرات المتعلقة بالفرضية الرئيسة ANOVA for Regression
مصدر التغير
االنحدار
ال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
18.741
.984
19.725

درجات الحرية
4
102
106

متوسط مجموع المربعلت
4.685
.010

F
485.556

Sig.
.000b

R Square =0.950
R =0.975
يتبين من الجدول (2د أن قيمة  Fقد بلغت (485.556د ،وأن مساااتوأ الداللة اوحصاااائية قد بلغ ) (0.000وهو
أصاااغر من (0.05د؛ مما يعني رفض الفرضاااية الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة واسااات،الص ان هناك أثر و داللة
نحصاااااااائية لإلدارة اوساااااااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااااااايانة اوساااااااتراتيجية،و تنفيذ اوساااااااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على أداا ندارة المواهب الرياضية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل
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المنجز ،وكمية العمل المنجزد في المؤساااااساااااات الرياضاااااية المحترفة في األردن ،وقد بلغت قيمة 0.975( Rد ومعامل
التحديد 0.950( R Squareد ،مما يعني أن  %95من التباين الكلي قد فساااااره النمو ج والباقي يفسااااار بعوامل أخرأ،
وبالنظر نلى أثر عناصاااااار المتغير المسااااااتقل (التحليل البيدي ،وصاااااايانة اوسااااااتراتيجية،و تنفيذ اوسااااااتراتيجية ،وتقييم
اوساااااتراتيجية د بلاااااكل منفرد على أداا ندارة المواهب الرياضاااااية تم نيجاد معامالت االنحدار المتعدد يتضاااااا لك من
الجدول (3د:
الجدول (Coefficients )3
العنصر
الثابت
التحليل البيدي
صيانة اوستراتيجية
تنفيذ اوستراتيجية
تقييم اوستراتيجية

المعامل B
.290
-.002
.280
.293
.360

الخطأ المعياري
.093
.025
.025
.025
.022

Beta
-.003
.484
.341
.426

t
3.104
-.076
10.982
11.751
16.688

Sig.
.002
.940
.000
.000
.000

VIF

Tolerance

3.676
3.972
1.717
1.333

.272
.252
.582
.750

يتبين من الجدول ( 3د أن األبعاد ( صيانة او ستراتيجية ،تنفيذ او ستراتيجية ،تقييم او ستراتيجيةد بلغت م ستوأ
الداللة لها (0.00د؛ مما يدل أن لهم أثر دال نحصااااااائيا على المسااااااتوأ (0.05د على المتغير التابع أداا ندارة المواهب
الرياضية ،أما التحليل البيدي فله أثر سلبي ظاهر ،ولكن نير دال نحصائيا.
وللتأكد من عدم وجود ارتباث داخلي عال بين عناصاااار المتغير المسااااتقل ) (Multicollinearityتم اساااات،راج
معامل تض،م التباين ) (VIFوكذلك التباين المسموح به ) (Toleranceلجميع أبعاد المتغير المستقل ،ووجد أن  VIFلكل
منها أصغر من  ،5وبالتالي فال يوجد ارتباث بين المتغيرات المستقلة وبذلك أمكن است،دام االنحدار المتعدد.
ثالثاا :نتاائج اختباار الفرضاااااااياة الفرعياة األولى التي نصاااااااات على "ال يو جد أثر و دال لة نحصااااااااائياة عناد
مسااتوأ(α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية،و تنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على المعرفة بمتطلبات العمل في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن".
الختبار هذه الفر ضية تم ا ست،دام تحليل االنحدار المتعدد لقياد أثر أبعاد المتغير الم ستقل اودارة او ستراتيجية
على المعرفة بمتطلبات العمل ،فكانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( )4تحليل االنحدار المتعدد إلجابات أفراد العينة عن الفقرات الخاصة بأثر اإلدارة اإلستراتيجية على المعرفة بمتطلبات
العمل ANOVA for Regression
مصدر التغير

مجموع المربعات

درجات الحرية

االنحدار
ال،طأ
المجموع

11.433
13.346
24.779

4
102
106

متوسط مجموع
المربعلت
2.858
.131

F

Sig.

21.845

.000b

R Square =0.461
R =0.679
يتبين من الجدول (4د أن قيمة  Fقد بلغت (21.845د وأن مساااااااتوأ الداللة اوحصاااااااائية قد بلغ ) (0.00وهو
أصااااغر من (0.05د؛ مما يعني رفض الفرضااااية الصاااافرية وقبول الفرضااااية البديلة واساااات،الص أن هناك أثرا ا داللة
نحصائية لإلدارة اوستراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة اوستراتيجية،و تنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجية
د على المعرفة بمتطلبات العمل ،وقد بل غت قيمة 0.679( Rد ومعامل التحديد 0.461( R Squareد ،مما يعني أن
 %46.1من التباين الكلي قد فسااااره النمو ج والباقي يفساااار بعوامل أخرأ ،وبالنظر نلى أثر عناصاااار المتغير المسااااتقل
(التحليل البيدي  ،وصااااايانة اوساااااتراتيجية  ،وتنفيذ اوساااااتراتيجية  ،وتقييم اوساااااتراتيجية د بلاااااكل منفرد على المعرفة
بمتطلبات العمل ،تم نيجاد معامالت االنحدار المتعدد ،ويتضا لك من الجدول (5د:
الجدول (Coefficients )5
العنصر
الثابت
التحليل البيدي
صيانة اوستراتيجية
تنفيذ اوستراتيجية
تقييم اوستراتيجية

المعامل B
1.143
-.047
.038
.265
.473

Beta

الخطأ المعياري
.344
.092
.094
.092
.079

-.070
.059
.275
.501
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t
3.322
-.505
.405
2.887
5.966

Sig.
.001
.615
.687
.005
.000

يتبين من الجدول (5د أن األبعاد (تنفيذ اوساااتراتيجية ،وتقييم اوساااتراتيجيةد بلغت مساااتوأ الداللة لها (0.00د؛ مما يدل
على وجود أثر دال نحصااااائيا على المسااااتوأ (0.05د على المعرفة بمتطلبات العمل ،أما صاااايانة اوسااااتراتيجية فلها أثر نيجابي
ظاهر كل على حدا ولكن نير دال نحصائيا .أما التحليل البيدي فله أثر سلبي ظاهر ولكن نير دال نحصائيا.

راب عا :ن تائج اخت بار الفرضااااا ا ية الفرع ية ال ثان ية التي نصاااااااات على "ال يوجد أثر و دال لة نحصااااااااائ ية ع ند
مسااتوأ(α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية،و تنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على العمل بروح الفريق في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن".
الختبار هذه الفر ضية تم ا ست،دام تحليل االنحدار المتعدد لقياد أثر أبعاد المتغير الم ستقل اودارة او ستراتيجية
على العمل بروح الفريق ،فكانت النتائج كما يلي:
الجدول ( ) 6نتائج تحليل االنحدار المتعدد إلجابات أفراد العينة عن الفقرات الخاصة بأثر اإلدارة اإلستراتيجية على العمل بروح الفريق
Sig.
F
متوسط مجموع المربعلت
درجات الحرية
مجموع المربعات
مصدر التغير
.000b
1036.358
15.439
4
61.755
االنحدار
.015
102
1.520
ال،طأ
106
63.275
المجموع

R Square =0.976

R =0.988

يتبين من الجدول (6د أن قيمة  Fقد بلغت (1036.358د وأن مساااتوأ الداللة اوحصاااائية قد بلغ ) (0.000وهو أصاااغر
من (0.05د؛ مما يعني رفض الفرضاااية الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة واسااات،الص أن هناك أثرا ا داللة نحصاااائية لإلدارة
اوستراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة اوستراتيجية،و تنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد على العمل بروح الفريق،
وقد بلغت قيمة 0.988(Rد ومعامل التحديد0.976( R Squareد ،مما يعني أن  %97.6من التباين الكلي قد فساااااااره النمو ج
والباقي يفساااااار بعوامل أخرأ ،وبالنظر نلى أثر عناصاااااار المتغير المسااااااتقل (التحليل البيدي  ،وصاااااايانة اوسااااااتراتيجية  ،وتنفيذ
اوسااتراتيجية  ،وتقييم اوسااتراتيجيةد بلااكل منفرد على العمل بروح الفريق ،تم نيجاد معامالت االنحدار المتعدد ،ويتضااا لك من
الجدول (7د:
الجدول (Coefficients )7
العنصر
الثابت
التحليل البيدي
صيانة اوستراتيجية
تنفيذ اوستراتيجية
تقييم اوستراتيجية

المعامل B
.091
.021
1.025
-.049
-.017

Beta

الخطأ المعياري
.116
.031
.032
.031
.027

.020
.990
-.032
-.011

t
.785
.671
32.372
-1.570
-.634

Sig.
.434
.504
.000
.120
.527

يتبين من الجدول (7د أن صاااااايانة اوسااااااتراتيجية بلغت مسااااااتوأ الداللة لها (0.000د؛ مما يدل أن هذا البعد
(صيانة اوستراتيجيةد له أثر دال نحصائيا على المستوأ (0.05د على العمل بروح الفريق ،أما التحليل البيدي فله أثر
نيجابي ظاهر كل على حدا ولكن نير دال نحصاااائيا .واألبعاد (تنفيذ اوساااتراتيجية ،وتقييم اوساااتراتيجيةد فلها أثر سااالبي
ظاهر كل على حدا ،ولكن نير دال نحصائيا.
خامساااااااا :نتائج اختبار الفرضاااااااية الفرعية الثالثة التي نصااااااات على "ال يوجد أثر و داللة نحصاااااااائية عند
مسااتوأ(α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية،و تنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على جودة العمل المنجز في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن".
الختبار هذه الفر ضية تم ا ست،دام تحليل االنحدار المتعدد لقياد أثر أبعاد المتغير الم ستقل اودارة او ستراتيجية
على جودة العمل المنجز ،فكانت النتائج على النحو اآلتي:
الجدول ( )8نتائج تحليل االنحدار المتعدد إلجابات أفراد العينة عن الفقرات الخاصة باثر اإلدارة اإلستراتيجية على جودة العمل
المنجز
مصدر التغير
االنحدار
ال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
27.714
.927
28.641

درجات الحرية
4
102
106

متوسط مجموع المربعلت
6.928
.009

F
762.160

Sig.
.000b

R Square =0.968
R =0.984
يتبين من الجدول (8د أن قيمة  Fقد بلغت (762.160د وأن مسااااااتوأ الداللة اوحصااااااائية قد بلغ ) (0.00وهو
أصااااغر من (0.05د؛ مما يعني رفض الفرضااااية الصاااافرية وقبول الفرضااااية البديلة واساااات،الص أن هناك أثرا ا داللة
نحصائية لإلدارة اوستراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة اوستراتيجية،و تنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجية
د على جودة العمل المنجز ،وقد بلغت قيمة 0.984( Rد ومعامل التحديد 0.968( R Squareد ،مما يعني أن %96.8
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من التباين الكلي قد فسااااره النمو ج والباقي يفساااار بعوامل أخرأ ،وبالنظر نلى أثر عناصاااار المتغير المسااااتقل (التحليل
البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية  ،وتنفيذ اوسااتراتيجية  ،وتقييم اوسااتراتيجية د بلااكل منفرد على جودة العمل المنجز ،تم
نيجاد معامالت االنحدار المتعدد ،ويتضا لك من الجدول (9د:
الجدول (Coefficients )9
العنصر
الثابت
التحليل البيدي
صيانة اوستراتيجية
تنفيذ اوستراتيجية
تقييم اوستراتيجية

المعامل B
-.066
.017
.038
.993
-.037

Beta

الخطأ المعياري
.091
.024
.025
.024
.021

.024
.055
.959
-.037

t
-.724
.691
1.547
41.097
-1.775

Sig.
.471
.491
.125
.000
.079

يتبين من الجدول (9د أن تنفيذ اوساااااااتراتيجية بلغت مساااااااتوأ الداللة لها (0.00د؛ مما يدل أن هذا البعد (تنفيذ
اوستراتيجيةد له أثر دال نحصائيا على المستوأ (0.05د على جودة العمل المنجز ،وأن تنفيذ اوستراتيجية له أثر سلبي
ظاهر ولكن نير دال نحصااائيا ،أما األبعاد (التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجيةد فلها أثر نيجابي ظاهر كل على حدا
ولكن نير دال نحصائيا.
سااااااادسااااااا :نتائج اختبار الفرضااااااية الفرعية الرابعة التي نصاااااات على "ال يوجد أثر و داللة نحصااااااائية عند
مسااتوأ(α=0.05د لإلدارة اوسااتراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصاايانة اوسااتراتيجية،و تنفيذ اوسااتراتيجية ،وتقييم
اوستراتيجيةد على كمية العمل المنجز في المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن".
الختبار هذه الفر ضية تم ا ست،دام تحليل االنحدار المتعدد لقياد أثر أبعاد المتغير الم ستقل اودارة او ستراتيجية
على كمية العمل المنجز  ،فكانت النتائج على النحو اآلتي:
الجدول ( )10نتائج تحليل االنحدار المتعدد إلجابات أفراد العينة عن الفقرات الخاصة باثر اإلدارة اإلستراتيجية على كمية العمل
المنجز
مصدر التغير
االنحدار
ال،طأ
المجموع

مجموع المربعات
28.134
1.032
29.166

متوسط مجموع المربعلت
7.033
.010

درجات الحرية
4
102
106

F
695.224

Sig.
.000b

R Square =0.965
R =0.982
يتبين من الجدول (10د أن قيمة  Fقد بلغت (695.224د وأن مسااااتوأ الداللة اوحصااااائية قد بلغ ) (0.00وهو
أصااااغر من (0.05د؛ مما يعني رفض الفرضااااية الصاااافرية وقبول الفرضااااية البديلة واساااات،الص أن هناك أثرا ا داللة
نحصائية لإلدارة اوستراتيجية بأبعادها (التحليل البيدي ،وصيانة اوستراتيجية،و تنفيذ اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجية
د على كمية العمل المنجز ،وقد بلغت قيمة 0.982( Rد ومعامل التحديد 0.965( R Squareد ،مما يعني أن %96.5
من التباين الكلي قد فسااااره النمو ج والباقي يفساااار بعوامل أخرأ ،وبالنظر نلى أثر عناصاااار المتغير المسااااتقل (التحليل
البيدي  ،وصاايانة اوسااتراتيجية  ،وتنفيذ اوسااتراتيجية  ،وتقييم اوسااتراتيجية د بلااكل منفرد على كمية العمل المنجز ،تم
نيجاد معامالت االنحدار المتعدد ،ويتضا لك من الجدول (11د:
الجدول (Coefficients )11
العنصر
الثابت
التحليل البيدي
صيانة اوستراتيجية
تنفيذ اوستراتيجية
تقييم اوستراتيجية

المعامل B
-.008
.001
.018
-.039
1.019

الخطأ المعياري
.096
.026
.026
.025
.022

Beta
.002
.026
-.037
.993

t
-.088
.049
.697
-1.529
46.186

Sig.
.930
.961
.488
.129
.000

يتبين من الجدول (11د أن تقييم اوساااااتراتيجية بلغت مساااااتوأ الداللة لها (0.00د؛ مما يدل أن هذا البعد (تقييم
اوستراتيجيةد له أثر دال نحصائيا على المستوأ (0.05د على كمية العمل المنجز ،وأن تنفيذ اوستراتيجية له أثر سلبي
ظاهر ولكن نير دال نحصااائيا ،أما األبعاد (التحليل البيدي ،صاايانة اوسااتراتيجيةد فلها أثر نيجابي ظاهر كل على حدا،
ولكن نير دال نحصائيا.
مناقشة النتائج
نتائج اإلحصاء الوصفي
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أظهرت نتائج الدراسااااة أن المتوسااااط الحسااااابي للمتغير المسااااتقل اودارة اوسااااتراتيجية ككل (4.02د وبتقدير
مرتفع ،وأن البُعد (تقييم اوستراتيجيةد كان تقديره مرتفع بوسط حسابي قدره (4.27د وانحرا معيارل (0.51د ،وتاله
البُعد (تنفيذ اوساااااااتراتيجيةد جاا بوساااااااط حسااااااااابي (4.19د وانحرا معيارل ( 0.50د ،وجاا فيما بعد (صااااااايانة
اوساااتراتيجيةد بوساااط حساااابي (3.83د وانحرا معيارل (0.75د ،وأخيرا البُعد التحليل البيدي فوساااطه الحساااابي كان
(3.79د وتقديره مرتفع .وهذا ما يدل على أن مسااتوأ تطبيق أبعاد اودارة اوسااتراتيجية عال في المؤسااسااات الرياضااية
المحترفة في األردن .ن تعد طريقة تعتمد على تحليل العوامل بأساااالوب مُنظم ومُرتبط مع المُنافسااااين ويُلاااكّلون جميعهم
البيدة ال،ارجيّة ،أمّا المؤسسات الريا ضية فتعبر عن عوامل البيدة الداخليّة؛ ممّا يُساهم في المحافظة على تطبيق اودارة
لوظائفها بأفضل الطُرق ،وتهد اودارة اوستراتيجية نلى ضمان الوصول نلى أفضل مواامة بين األولويّات والسياسات
ال،اصة بالمؤسسات.
اختلفت هذه النتيجة ضااامنيا مع دراساااة وهبه (2008د فأظهرت وجود أهمية خاصاااة لعملية التحليل البيدي على
المسااااتويين الداخلي وال،ارجي عند تطبيق اودارة اوسااااتراتيجية في الجامعات الفلسااااطينية بينما كان أدنى اهتمام لعملية
التقييم والرقابة ،واختلفت ضااااامنيا أيضاااااا مع دراساااااة  Muogbo,2013؛ ن أظهرت أن اللاااااركات التي تطبق اودارة
اوسااااااتراتيجية تمتلك عدة مزايا بالمقارنة مع نيرها ،فاتضااااااا بأن تبني اودارة اوسااااااتراتيجية له تأثير مهم على القدرة
التنافسية كما يؤثر نيجابيا على أداا العاملين ويزيد من ننتاجية المنلات الصناعية ويعزز عملية التطوير الهيكلي فيها.
أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع أداا ندارة المواهب الرياضية ككل (4.11د وبتقدير
مرتفع ،وأن البُعد (كمية العمل المنجزد كان تقديره مرتفع بوسااااااط حسااااااابي قدره (4.25د وانحرا معيارل (0.52د،
وتاله البُعد (المعرفة بمتطلبات العملد جاا بوسط حسابي (4.24د وانحرا معيارل (0.48د ،وتاله البُعد (جودة العمل
المنجزد جاا بوسط حسابي (4.14د وانحرا معيارل (0.52د ،وأخيرا بُعد العمل بروح الفريق فوسطه الحسابي كان
(3.82د وتقديره مرتفع .وهذا ما يدل على اهتمام المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن بأبعاد أداا ندارة المواهب
الرياضية ومستوأ تنفيذها وتطبيقها بلكل عال وسليم.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسااااااااة القرالة (2018د فأظهرت أن تطبيق نساااااااتراتيجية التدريب على أداا الموارد
البلاارية في دائرة األرصاااد الجوية األردنية جاا بدرجة متوسااطة ،وكان مسااتوأ أداا الموارد البل ارية مرتفعا في دائرة
األرصاد الجوية األردنية.
نتائج تحليل الفرضيات
أظهرت نتائج الدراسااااة أن هناك أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α= 0.05د لإلدارة اوسااااتراتيجية
بأبعادها (التحليل البيدي ،وصااايانة اوساااتراتيجية،و تنفيذ اوساااتراتيجية ،وتقييم اوساااتراتيجيةد على أداا ندارة المواهب
الرياضاااااااية بأبعاده (المعرفة بمتطلبات العمل ،والعمل بروح الفريق ،وجودة العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد في
المؤسااسااات الرياضااية المحترفة في األردن .وهذا يفساار أن المؤسااسااات تحدد األولويات لصاايانة األهدا ات األجل
الطويل ،والبرامج والسياسات ،وتحديد الموارد المُتاحة وفقا لهذه األولويّات
وكان أعلى األبعاد تأثيرا على أداا ندارة المواهب الرياضااية بأبعادها مجتمعة هو البُعد (صاايانة اوسااتراتيجيةد
و لك من خالل بيتا التي بلغت ( 0.484د وتاله البعد (تقييم اوساااااااتراتيجيةد فبلغت بيتا له (0.426د ،وجاا البعد (تنفيذ
اوستراتيجيةد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.341د ،وأخيرا جاا البعد (التحليل البيديد فبلغت بيتا له (-0.003د وكان له
أثر سلبي ظاهر ولكن نير دال نحصائيا.
اتفقت هذه النتيجة ضمنيا مع دراسة حسين (2011د فأظهرت وجود عالقة معنوية بين فاعلية تطبيق اللركات
المبحوثة للت،طيط اوسااتراتيجي وبين تطوير قدراتها التنافسااية ،وأن االهتمام بالموارد البلاارية يساااعد أيضااا في تطوير
هذه القدرات .واتفقت ضاامنيا أيضااا مع دراسااة الفاعورل (2014د فأظهرت وجود أثر لإلدارة اوسااتراتيجية بعناصاارها
على مؤشرات امتالك الميزة التنافسية ،في حين تبين وجود فروق ودارة اوستراتيجية تعزأ المتغيرات الديمونرافية.
أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى األبعاد تأثيرا على المعرفة بمتطلبات العمل هو البُعد (تقييم اوستراتيجيةد و لك
من خالل بيتا التي بلغت ( 0.501د وتاله البعد (تنفيذ اوساااااااتراتيجيةد فبلغت بيتا له (0.275د ،وجاا البعد (صااااااايانة
اوستراتيجيةد ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.059د ،وأخيرا جاا البعد (التحليل البيديد فبلغت بيتا له (-0.070د وكان له
أثر سلبي ظاهر ولكن نير دال نحصائيا.
أظهرت نتائج الدراسااة أن أعلى األبعاد تأثيرا على العمل بروح الفريق هو البُعد (صاايانة اوسااتراتيجيةد و لك
من خالل بيتا التي بلغت (0.990د وتاله البعد (التحليل البيديد فبلغت بيتا له (0.020د ،وجاا البعد (تقييم اوستراتيجيةد
ورااه فبلغت قيمة بيتا له ( -0.011د ،وأخيرا جاا البعد (تنفيذ اوساااااااتراتيجيةد فبلغت بيتا له (-0.032د واألبعاد (تنفيذ
اوستراتيجية ،وتقييم اوستراتيجيةد فلها أثر سلبي ظاهر كل على حدا ولكن نير دال نحصائيا.
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أظهرت نتائج الدراسااة أن أعلى األبعاد تأثيرا على جودة العمل المنجز هو البُعد (تنفيذ اوسااتراتيجيةد و لك من
خالل بيتا التي بلغت (0.959د وتاله البعد (صيانة اوستراتيجيةد فبلغت بيتا له (0.055د ،وجاا البعد (التحليل البيديد
ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.024د ،وأخيرا جاا البعد (تقييم اوستراتيجيةد فبلغت بيتا له (-0.037د وكان له أثر سلبي
ظاهر ،ولكن نير دال نحصائيا.
أظهرت نتائج الدراسااااة أن هناك أثرا ا داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة (α=0.05د لإلدارة اوسااااتراتيجية
بأبعادها (التحليل البيدي ،و صيانة او ستراتيجية،و تنفيذ او ستراتيجية ،وتقييم او ستراتيجيةد على كمية العمل المنجز في
المؤسسات الرياضية المحترفة في األردن.
أظهرت نتائج الدراساااة أن أعلى األبعاد تأثيرا على كمية العمل المنجز هو البُعد (تقييم اوساااتراتيجيةد و لك من
خالل بيتا التي بلغت (0.993د وتاله البعد (صيانة اوستراتيجيةد فبلغت بيتا له (0.026د ،وجاا البعد (التحليل البيديد
ورااه فبلغت قيمة بيتا له (0.002د ،وأخيرا جاا البعد (تنفيذ اوستراتيجيةد فبلغت بيتا له (-0.037د وكان له أثر سلبي
ظاهر ولكن نير دال نحصائيا.
اتفقت هذه النتائج مع دراساااااة مصاااااطفى (2015د فأظهرت وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة نحصاااااائية بين
اودارة اوساااتراتيجية وأثرها في رفع كفااة ندارة الموارد البلااارية ،واتفقت أيضاااا مع دراساااة محمد (2017د فأظهرت
وجود أثر ل داللة نحصااااااااائية عند مساااااااتوأ داللة (α=0.05د لثقافة المنظمة بأبعادها (القيم التنظيمية ،والمعتقدات
التنظيم ية ،والتوق عات التنظيم يةد على أداا ال عاملين بأب عاده (المعر فة بمتطل بات الع مل ،والع مل بروح الفريق ،وجودة
العمل المنجز ،وكمية العمل المنجزد ،ووجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ داللة (α= 0.05د لثقافة المنظمة على
المعرفة بمتطلبات العمل لدأ العاملين بلكل خاص.
التوصيات
اوصت الدراسة المؤسسات الرياضية في األردن بناء على النتائج بما يلي:
زيادة اسااتمرار المؤسااسااات الرياضااية وتبني تطبيق اودارة اوسااتراتيجية للمحافظة على المسااتوأ المتقدم من
مستوأ اهتمام اودارة بأداا المواهب ،فيعد موردا رئيسا ونستراتيجيا من بين الموارد التي تمتلكها المؤسسات ،من خالل
الحفاظ على اسااااتقطاب الموهوبين ول الكفااة وال،برات المكتساااابة والمتراكمة .و لك اسااااتنادا على النتيجة األولى في
اوحصاا الوصفي.
القيام بالت،طيط لإلبداع وصااايانة اوساااتراتيجيات من خالل توفير حوافز من أجل اوبداع وتأسااايس ممارساااات
رياضاااااااية نبداعية ومن ثم التمييز في عملية ندارة المواهب .و لك بناا على النتيجة الثالثة في نتائج تحليل الفرضااااااايات
فأظهرت وجود أثر لصيانة اوستراتيجية على أداا ندارة المواهب.
تحديث وتطوير مهارات المواهب باساااااتمرار ،وتحديد البرامج التدريبية الالزمة لتدريب المواهب على ضاااااوا
م،رجات تقارير األداا .و لك بناا على النتيجة الثانية في نتائج التحليل الوصفي.
ضااارورة اوساااتمرار في تطبيق أبعاد أداا المواهب وخصاااوصاااا المعرفة بمتطلبات العمل و لك ألن لها أهمية
عظيمة في تدريب المواهب لكساااااب المعرفة المهنية والصاااااحية ،ومعرفة جميع الصاااااالحيات والواجبات وتمام األعمال
بلكل أفضل.
ضرورة االهتمام ببعد العمل بروح الفريق الذل من خالله يمكن تحسين وتطوير أساليب االتصال بين المواهب
وتنمية الروح الرياضااية وتلااجيعهم على األداا بلااكل سااليم .وضاارورة االهتمام ببعد كمية العمل المنجز الذل من خالله
يمكن تحسين كمية وطرق تحسين األداا العام ،و لك من أجل الحفاظ على التوجه الصحيا للمؤسسات الرياضية وضمان
اساااااااتمراريتها .وضااااااارورة االهتمام بجودة العمل المنجز الذل من خالله يمكن تطوير المواهب ورفع كفااتهم وزيادة
فاعليتهم التي سااتنعكس تلقائيا على األداا ،وبالتالي رفع مسااتوأ العمل بروح الفرق وتحسااين كمية وجودة العمل المنجز
الذل يؤدل نلى زيادة المنافسة .و لك بناا على النتيجة الثانية في نتائج التحليل الوصفي.
ضرورة وعي ندارات المؤسسات الرياضية المحترفة لتسهيل مهام الباحثين في موضوع اودارة اوستراتيجية
من خالل تعريفهم بجدوأ امتالك األبعاد  ،وتطويرها ،ودور البحث العلمي في لك.
ضرورة دعم الرقابة والتن سيق والتعاون بين كافة الوحدات في المؤ س سات الريا ضية ،والحرص على اكت لا
األخطاا وتصحيحها وتجنب تكرارها في المستقبل؛ من خالل االعتماد على معايير مُناسبة تُلكّل األهدا اوستراتيجية.
وتوصاااااي الدراساااااة بمزيد من الدراساااااات في المساااااتقبل حول ندارة الموارد البلااااارية والت،طيط والتنظيم في
المؤسسات الرياضية في األردن.
قائمة المراجع
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أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداء المالي في الشركات الصناعية
أ.د .محمد فوزي شبيطة
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تاريخ القبول2019/8/17 :

سيف الدين عجاج
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الملخص

هد هذا البحث للتعر نلى أثر االحتفاظ باألدوات المالية (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااااااتثمارات قصااااااايرة
األجل (األسااهمدد على األداا المالي بمتغيراته (العائد على األصااول ،وربحية السااهمد في اللااركات الصااناعية المساااهمة
العامة األردنية المُدرجة في بورصاااااااة عمان .ولتحقيق أهدا البحث اعتمد الباحثان المنهج الوصااااااافي والتحليلي لجمع
البيانات ال،اصاااااة بمتغيرات البحث من القوائم المالية ال،اصاااااة باللاااااركات المبحوثة للفترة (2017-2010د ،فبلغ عدد
اللااركات التي تم تحليل بياناتها (43د شااركة صااناعية تطابقت مع المعايير التي تم وضااعها بهد التحليل .وقد أظهرت
النتائج وجود أثر ل داللة نحصااائية عند مسااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم
المدينة ،واالسااتثمارات قصاايرة األجل (األسااهمدد مجتمعة على كل من مؤشاار الربحية (العائد على األصااولد ،ومؤشاار
السوق (ربحية السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان .وقد أوصى البحث
بضاارورة أن تسااعى اللااركات الصااناعية األردنية نلى تنويع أدواتها المالية والتركيز على المبيعات النقدية؛ لما لذلك من
أثر نيجابي على أدائها المالي المتمثلة بالعوائد المالية ،وارتفاع أسعار أسهمها المُدرجة في بورصة عمان وبدافع التحوث
من أل طارئ قد يحدث.
الكلمات المفتاحية :األدوات المالية ،األداا المالي ،اللركات الصناعية ،بورصة عمان
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Abstract
This study aimed to identify the impact of retaining financial instruments (Cash,
receivables, short-term investments (Stocks)) on financial performance with its dimensions
(ROA, and EPS) in the Jordanian public shareholding industrial companies listed on Amman
Stock Exchange. To achieve the objectives of the study, the researcher adopts the analytical
descriptive approach to collect data on the study variables from the financial statements of
the companies surveyed for the period (2010-2017), the number of companies whose data
were analyzed was (43) industrial companies that met the criteria set for analysis. The results
shows a statistically significant effect at the level of (α=0.05) of retaining financial
instruments with its dimensions (Cash, receivables, short-term investments (Stocks)) on
financial performance with its dimensions (ROA, and EPS) in the Jordanian public
shareholding industrial companies listed on Amman Stock Exchange.The study
recommended that Jordanian industrial companies seek to diversify their financial
instruments and focus on cash sales, due to the positive impact on its financial performance
represented by financial returns and the rise in their stocks listed on the Amman Stock
Exchange, and to avoid any emergency may occur.
Keywords: Financial Instruments, Financial Performance, Industrial Companies, Amman
Stock Exchange
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المقدمة
تعد األدوات المالية أدوات قابلة للتداول أو المتاجرة أو االساااتحقاق والتي تتمثل باألوراق المالية  ،مثل :األساااهم
والسااندات أو أدلة على وجود ملكية في كيان آخر أو حق تعاقدل السااتالم أو تسااليم ،نقد أو صااك مالي آخر وما شااابهها
أحد أصااااول اللااااركة ،وتُعد حاجة اللااااركة لتغطية االلتزامات الناتجة عن تعامالتها ال،اصااااة باألنلااااطة من أهم دوافع
اللاااركة لالحتفاظ باألدوات المالية ،ويمكن أن تحتفظ اللاااركة باألدوات المالية بدافع الحيطة من التقلبات والتغيّرات نير
المتوقعة ،و قد تهد اللااااركة من خالل االحتفاظ باألدوات المالية نلى المضاااااربة لالسااااتفادة من أية صاااافقات يمكن أن
تحدث مسااتقبال ،لذا فإن االحتفاظ باألدوات المالية من أهم القرارات المالية التي يمكن أن تت،ذها ندارة اللااركة ،ن ينظر
نليها كتعبير مباشاااار عن مسااااتوأ النقدية وشاااابه النقدية على المدأ القصااااير أو طويل األجل في اللااااركة ،وبالتالي فهي
تعكس قدرة اللركة على الوفاا بالتزاماتها والقيام بالعمليات اليومية المطلوبة معا(حداد2017 ،د.
نن زيادة قدرة اللااركة على االحتفاظ باألدوات المالية من الممكن أن يؤثر على األداا المالي لللااركة ،ويكساابها
ساااااامعة جيدة ونيجابية لدأ المتعاملين معها ،وأنها تعزز من ثقة المساااااااهمين والممولين ،ن نن زيادة مسااااااتوأ االحتفاظ
باألدوات المالية يؤثر بلكل نيجابي على تغيير أفكار ومعتقدات المستثمرين في طريقة ات،ا القرارات االستثمارية ،مما
قد ينعكس على ربحية سهم اللركة ،وأنها تساعد المستثمرين في تحديد فاعلية ندارة اللركة في االست،دام األمثل لرأد
المال المتاح الذل يساااعد في تحقيق أكبر قدر من األرباح ،وتساااعد المسااتثمرين في تقييم االسااتثمارات وات،ا القرارات
المتعلقة بالبيع واللراا.
ومن هنا جاا هذا البحث للتعر نلى أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي في اللاااركات الصاااناعية
األردنية كون العنصاار المالي سااببا رئيسااا لنجاح أل شااركة ،وأن الحفاظ على المال وحساان اسااتغالله مطلب ضاارورل
ومهم للحفاظ على قوتها ،فيساااااااهم األدا ا المالي في اللاااااااركات بصاااااااورة نيجابية في تقديم المعلومات المفيدة في مجال
الت،طيط والرقابة وات،ا القرارات ،ويهد تقييم األداا المالي نلى تحسين وتطوير األداا في اللركات ،التي ترتفع فيها
الرقابة من مساااتوأ البحث عن األخطاا وتصاااحيحها ،مع بيان المعوقات واالنحرافات والعمل على ت،طيها وتصاااويبها،
وبهااذا يعااد نتاااج األداا المااالي لللاااااااركااة مقياااد موجااه لتحقيق األهاادا أو الوقو على مساااااااتوأ األرباااح المتحققااة
وستراتيجيتها.
مشكلة البحث
تنبع ملاااكلة البحث من أن احتفاظ اللاااركات الصاااناعية باألدوات المالية ساااالح و حدين؛ فقد يؤدل عدم توفر
النقد ال كافي في الوقت المناسب نلى فقدان فرص االستثمار المربحة لللركات،وقد يعرض اللركات لملاكل عدم القدرة
على سداد ديونها وعجزها المالي وبالتالي تأثيره على أداا تلك اللركات ،ن نن احتفاظ اللركات باألدوات المالية بلكل
يزيد عن حاجتها يؤدل نلى تعطل ال سيولة وعدم ا ستغاللها على النحو األمثل ،وهو أمر مكلل قد يؤدل نلى عدم تح سين
األداا المالي لهذه اللاااركات،ونظرا للتحديات التي تواجه اللاااركات الصاااناعية األردنية بسااابب األوضااااع المحيطة على
المسااااتوأ المحلي واوقليمي ،أصاااابا لزاما على اللااااركات أن تسااااعى نلى اتباع الساااابل الكفيلة لتحسااااين كفااة احتفاظها
باألدوات المالية لديها و لك كوسيلة لتحسين أداؤها المالي.
لذا فان الغرض من هذا البحث التعر نلى أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي في اللاااااااركات
الصناعية األردنية.
أهمية البحث
تنبع أهمية البحث في كونه من البحوث القليلة التي تحدثت عن أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي
في اللااركات الصااناعية األردنية وخاصااة المُدرجة في بورصااة عمان ،وبهذا يسااعأهذا البحث نلى نثراا المكتبة العربية
بإلقائها مزيدا من المعرفة حول أثر االحتفاظ با ألدوات المالية على األداا المالي في اللاااااااركات الصاااااااناعية ،فيتوقع أن
يقدمالبحث معلومات يستفيد منها العديد من األطرا ات العالقة ،مثل:
 المساهمون والمستثمرون :قد يؤثر في قرارات االحتفاظ أو نلغاا االستثمارات في اللركات الصناعية المُدرجةفي بورصة عمان.
 الدائنون والمقرضون :تساعد المقرضين على ات،ا قرارات االئتمان المتعلقة باللركات الصناعية المُدرجة فيبورصة عمان.
 إدارة الشركات الصناعية :تساعد اودارة الت،ا نجرااات وقرارات مستقبلية تتعلق بمدأ االحتفاظ باألدوات المالية،وقد تساهم في رفع األداا المالي لللركات.
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وتزداد أهمية هذاالبحث–حساااب حدود علم الباحثين-؛ ن يعد الوحيد على مساااتوأ األردن الذل يتناول االحتفاظ
باألدوات المالية واألداا المالي لللاااااااركات الصاااااااناعية مجتمعين معا ،فيأمل الباحثان أن يكون هذا البحث نقطة انطالق
لبحوث مستقبلية.
أهداف البحث
تتل،ص أهدا البحث بما يلي :
 .1بيان فيما ن ا كان هناك أثر للمتغيرات المستقلة المتمثلة باالحتفاظ باألدوات المالية (النقدية ،والذمم المدينة
واالستثمارات قصيرة األجل (األسهمدد منفردة ومجتمعة على المتغيرات التابعة المتمثلة باألداا المالي (العائد
على األصول وربحية السهم د.
 .2زيادة الوعي لدأ اللركات الصناعية األردنية حول أهمية متغيرات البحث ،وأثرها على األداا المالي ال،اص
بها .
 .3زيادة الوعي لدأ المساهمين ،المستثمرين ،الدائنين ،المقرضين وندارات اللركات الصناعية في عملية ات،ا
القرارات من خالل توفير مزيدا من معلومات حول أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي في اللركات
الصناعية األردنية.
فرضيات البحث
عتماداعلى ملكلة البحثوأسدلته تمّ صيانة الفرضيات اآلتية:
 :H0الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات
المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالسااااااتثمارات قصاااااايرة األجل (األسااااااهمدد على األداا المالي في اللااااااركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 :H0-1الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ
باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااتثمارات قصااايرة األجل (األساااهمدد على مؤشااار الربحية (العائد
على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
 :H0-2الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α=0.05دلالحتفاظ
باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالسااتثمارات قصاايرة األجل (األسااهمدد على مؤشاار السااوق (ربحية
السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
الدراسات السابقة
قام الباحثان بمسا الدراسات السابقة من أجل تكوين نطار نظرل وأنمو ج يرتكز عليه البحثالحالي ،ولكن الحظ
الباحثان عدم وجود دراسات عديدة بلكل مباشر أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي في اللركات الصناعية
األردنية بمتغيراته (العائد على األصاااااول وربحية الساااااهمد،وفيما يلي اساااااتعراض لبعض هذه الدراساااااات التي تمت في
البيدتين العربية واألجنبية مرتبة من األقدم نلى األحدث حسب الفترة الزمنية.
هدفت دراسة (الكبيسي والقضاة2015 ،د للتعر نلى أثر النسب المالية على األداا المالي لللركات المساهمة
العامة الصااااااناعية األردنية من عام  2005نلى عام  2011مقاسااااااا بالعائد على األصااااااول ،والعائد على حقوق الملكية،
والعائد على القيمة السااوقية ،والعائد على المبيعات  ،وتكونت عينة الدراسااة من (65د شااركة ،منها (17د شااركة مدرجة
في السوق األول و(48د شركة مدرجة في السوق الثاني،وأشارت نتائج الدراسة نلى وجود أثر معنول نيجابي للمتغيرات
المستقلة مجتمعة على األداا المالي لللركة ،ووجود عالقة سلبية ات داللة نحصائية بين األداا المالي والمتغير المستقل
المستثمر المؤسسي.
وساااعت دراساااة ()Al-Amarneh , 2015نلى معرفة محددات االحتفاظ بالنقدية في اللاااركات األردنية خالل
األوقات العادية وخالل األزمات المالية ومعرفة أثر األزمات المالية على ساااااااياساااااااة االحتفاظ بالنقدية ،وتكونت عينة
الدراسااة من اللااركات الصااناعية المُدرجة في بورصااة عمان للفترة (2011-2001د والبالغ عددها (47د شااركة ،وتم
تقسااايمها نلى أربع فترات لمعرفة التغيير في مساااتوأ االحتفاظ بالنقدية ،وتوصااالت الدراساااة نلى أن اللاااركات تميل نلى
زيادة االحتفاظ بالنقدية خالل األزمات المالية من خالل زيادة الديون ،وت،فيض النلاااث االسااتثمارل وت،فيض توزيعات
األرباح ،وبينت الدراسااة اختال مسااتوأ االحتفاظ بالنقدية خالل الفترة المبحوثة ،وأشااارت الدراسااة أن التدفقات النقدية
وبدائل النقدية والرافعة المالية وتوزيعات األرباح أهم محددات االحتفاظ بالنقدية في األردن.
وهدفت دراسة (اللقيس2016،د نِلى نيجاد عالقة بين المؤشرات النقدية ،وتحديدا الناتجة من التدفقات النقدية من
األنلطة التلغيلية ،وعالقتها بالربحية طويلة األجل لللركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (55د
شركة للفترة (2015-2005د .وقد توصلت الدراسة نلى وجود عالقة طردية بين العائد على األصول والتدفقات النقدية
من العمليات التلاااااغيلية ،وكذلك هناك عالقة نيجابية بين معدل العائد على حقوق الملكية ونصااااايب الساااااهم من األرباح،
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والتدفقات النقدية من العمليات التلغيلية .وأَهم ما أَوصت به الدراسة االعتماد على التدفقات النقدية من األَنلطة التلغيلية
طويلة األَجل ،والبحث عن وساااااااائل وسااااااابل أُخرأ لتحقيق التدفقات النقدية ،وكذلك االهتمام بالعمليات التلاااااااغيلية على
اختالفها وتنوعها؛ لما لها في لك من أثر نيجابي على التدفقات النقدية ،والمحافظة على مسااااااتوأ االهتمام بمتغير العائد
على األُصاااول وزيادة معدله ،والذل بينت نتائج الدراساااة أَن له أَثرا قويا في التدفقات النقدية من العمليات التلاااغيلية ،فال
تعتمد اللركات عليه كمدخل أساسي لتحقيق التدفقات النقدية.
وسااعت دراسااة (Abdioglu ,2016د نلى تحليل أثر ملكية اودارة وعدد من المتغيرات الضااابطة على مسااتوأ
االحتفاظ بالنقدية لعينة من (181د شاااركة من اللاااركات المُدرجة في بورصاااة نساااطنبول التركية للفترة الزمنية -2005
 ، 2013وتم قياد مستوأ االحتفاظ بالنقدية كنسبة النقدية نلى نجمالي األصول ،وتوصلت الدراسة نلى أن حجم اللركة
والساايولة لهما تأثير على مسااتوأ االحتفاظ بالنقدية لللااركات التركية ،وأن ملكية اودارة تعمل على توافق المصااالا بين
اودارة والمساهمين ،وتبين وجود عالقة بين ملكية اودارة واالحتفاظ بالنقدية،وأوصت الدراسة بضرورة التقييم الدورل
لنقاث القوة والضااعفلعمليات اللااركات لضاامان اسااتمراريتها ،واختيار اوجرااات والسااياسااات المناساابة والت،طيط المالئم
لتوزيع الموارد باللكل المناسب.
وهدفت دراساااااة (محمد2017،د نلى تفساااااير العالقة بين االحتفاظ باألصاااااول النقدية والمساااااؤولية االجتماعية
لللااركات بالتطبيق على البيدة المصاارية كأحد األسااواق الناشاادة ،ولتحقيق هد البحث تم االعتماد على أساالوب الدراسااة
التطبيقية ،و لك باسااات،دام عينة قدرها  50شاااركة مسااااهمة مصااارية موزعة على  11قطاع اقتصاااادل وحاصااالة على
تصنيل في مؤشر البورصة المصرية لالستدامة في الفترة من  2007نلى ،2016وقد نتج عن الدراسة التطبيقية وجود
دليل تطبيقي على أنه ال يوجد تأثير معنول لالحتفاظ باألصاااول النقدية على تحمل اللاااركة للمسااادولية االجتماعية ،و لك
في مجمل بيانات القطاعات االقتصااااادية الممثلة لعينة البحث ،في حين أشااااارت النتائج نلى أنه الختال طبيعة النلاااااث
االقتصااااااااادل اتضاااااااا وجود التااأثير المعنول في قطاااعين ،همااا :قطاااع االتصاااااااااالت والتكنولوجيااا وقطاااع األنااذيااة
والملاااروبات،وقد توصااالت نتائج الدراساااة أيضاااا نلى أن اللاااركات التي حصااالت على تصااانيل في مؤشااار البورصاااة
المصرية لالستدامة تحتفظ بنقدية بنسبة % 13من نجمالي األ صول كمتوسط عام لكل القطاعات االقتصادية الممثلة في
العينة.
وسااااااعت دراسااااااة(العرموطي2017،د لتحليل أثر كفااة ندارة رأد المال العامل على األداا المالي لللااااااركات
الصااناعيةالمُدرجة في بورصااة عمان للفترة (2015-2011د ،فقامت الباحثة باحتساااب مكونات كفااة ندارة رأد المال
العامل بمتوسط فترة االحتفاظ بالم،زون ومتوسط فترة تحصيل الذمم المدينة ومتوسط فترة تسديد الذمم الدائنة كمتغيرات
مساااتقلة ،وكمتغيرات تابعةتم تبني العائد على األصاااول وهامش صاااافي الربا ،وأظهرت النتائج نلى وجود أثر ل داللة
نحصااائية عند مسااتوأ معنوية(0.05≤αد لكفااة ندارة رأد المال العامل على األداا المالي مقاسااا بالعائد على األصااول
وهامش صاااافي الربا لللاااركات الصاااناعية المُدرجة في بورصاااة عمان ،فضاااال عن وجود أثر ل داللة نحصاااائية عند
مستوأ معنوية (0.05≤αد وبعالقة سالبة لمتوسط فترة االحتفاظ بالم،زون على األداا المالي مقاسا بكل من العائد على
األصول وهامش صافي الربا لللركات الصناعية المُدرجة في بورصة عمان.
وهدفت دراساااة ( )Vo , 2017نلى تحليل العالقة بين الملكية األجنبية واحتفاظ اللاااركات بالنقدية ،فتم اسااات،دام
عينة من البيانات لللركات المدرجة في بورصة مدينة هوشيمنه والتي تغطي الفترة  .2015-2007وقد أظهرت النتائج
أن ارتفاع ملكية األجانب يرتبط بمزيد من احتفاظ اللركات بالنقدية ،وتلير هذه النتيجة نلى أن المستثمرين األجانب في
ساااوق األوراق المالية في فيتنام ي،ضاااعون لدوافع احترازية ودوافع تجبر اللاااركات على االحتفاظ بمزيد من النقد ،ومع
لك فإن النتيجة تلير نلى وجود ملاكل محتملة ألن المديرين قد يست،دمون الحقا هذا االحتياطي النقدل لصالحهم ،وهذه
الملاكل أكثر وضوحا في األسواق الناشدة حيث آلية حماية المستثمرين ضعيفة.
منهجية البحث
اعتمدالبحث الحالي على المنهج الوصفي والتحليلي الختبار أثر االحتفاظ باألدوات المالية على األداا المالي في
اللركات الصناعية ،فتم جمع البيانات ال،اصة بمتغيرات الدراسة من القوائم المالية ال،اصة باللركات المبحوثة للفترة
(2017-2010د .ثم تم التعامل مع هذه البيانات وتصاانيفها وتحليلها الختبار الفرض ايات والوقو على دالالتها ،نضااافة
نلى ربطها وتفسيرها للوصول للنتائج والتوصيات المناسبة.
مجتمع البحث وعينته
يتكون مجتمع البحث وعينته من جميع اللااااركات الصااااناعية المساااااهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصااااة
عمان والبالغ عددها (63د شااركة صااناعية بنهاية عام (2018د ،فاعتمدالبحثالحالي على البيانات المالية لللااركات خالل
الفترة الزمنية الواقعة ما بين (2017-2010د .والختيار عينة البحث تم االعتماد على المعايير التالية:
▪ استبعاد جميع اللركات التي تعرضت لعملية دمج أو استحوا خالل فترة البحث.
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▪ استبعاد اللركات التي ال تتوفر بيانات كافية عنها للفترة (2017-2010د.
▪ استبعاد جميع اللركات التي تعرضت للتصفية أو نيقا التداول.
▪ اساااتبعاد اللاااركات التي أدرجت بعد عام  2010وهي فترة بداية البحث ؛ ألن البحث يسااات،دم ما يعر بـاااااااا ا
) ،(Panel Balanced Dataالذل يتطلب توفر بيانات كافية عن سنوات البحث.
وبعد تطبيق هذه المعايير اقتصاارت عينة البحث على (46د شااركة ،توفرت بياناتها للفترة الممتدة بين (-2010
2017د ،بلاااكل مساااتمر ،وتمثل هذه العينة ما نسااابته (%73د من نجمالي عدد اللاااركات الصاااناعية المسااااهمة العامة
األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
نموذج البحث

األساليب اإلحصائية المستخدمة
أُدخلت البيانات التي تم الحصاااااول عليها ضااااامن الحزمة اوحصاااااائية للعلوم االجتماعية ( SPSS-Statistical
 Package for Social Scienceد ،وتم معالجتها وفق االختبارات التي تحقق نرض البحث ،فقام الباحثانباسااااااات،دام
األساليب اوحصائية التالية:
 .1مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التلتت ،مثل :الوسط الحسابي ،األعلى واألدنى ،واالنحرا المعيارل لوصل
متغيرات البحث.
 .2اختبار معامل االرتباث بيرسون (Pearson correlatiomد ويجاد العالقة بين متغيرات البحث.
 .3معامل تض،م التباين) Variance Inflation Factor (VIFوقيم التباين المسموح به (.(Tolerance
 .4تحليل االنحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
وصف متغيرات البحث
يعرض هذا الجزا من التحليل اوحصااااااا الوصااااافي لمتغيرات البحث التابعة والمساااااتقلة ،و لك باالعتماد على
البيانات المالية الساااانوية ال،اصااااة باللااااركات الصااااناعية المساااااهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصااااة عمان للفترة
(2017 - 2010د.
أوالً :المتغيرات التابعة :األداء المالي للشركات:
يعرضالجدول رقم(1د وصفا للمتغير التابع (األداا الماليد مقاسا بالعائد على األصول ،وربحية السهم لللركات
المبحوثة ،فكانت على النحو التالي:
جدول( :)1اإلحصاء الوصفي لمتغيرات األداء المالي خالاللفترة ()2017 - 2010
المتغير
العائد على األصول
ربحية السهم

القيمة الدنيا
-195.30
-1.08

القيمة العليا
38.40
3.60

الوسط الحسابي
1.97
0.11

االنحراف المعياري
14.37
0.43

نالحظ من الجدول رقم (1د ما يلي:
 .1أن المتوسط الحسابي العام لمعدل العائد على األصول في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة
في بورصة عمان للفترة (2017 - 2010د قد بلغ (1.97د ،وبانحرا معيارل (14.37د ،وقد بلغت أكبر
قيمة (38.40د ،في حين بلغت أصغر قيمة )195.30-د .وقد تلير هذه النتائج نلى تواضع كفااة ندارة اللركات
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الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان في است،دام الموارد المتاحة وأصول
اللركة بأفضل شكل ممكن ،وهي بذلك مؤشر على ان،فاض كفااة اللركة في تحويل ما تملك نلى أرباح.
 .2أن المتوسط الحسابي العام ربحية السهم اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان للفترة
(2017 - 2010د قد بلغ (0.11د ،وبانحرا معيارل (0.43د ،وقد بلغت أكبر قيمة (3.60د ،في حين بلغت أصغر
قيمة )1.08-د .وقد تلير هذه النتيجة نلى أن ربحية السهم في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة
المُدرجة في بورصة عمان أقل مما هو متوقع ألنلب اللركات المبحوثة ،و لك بسبب الظرو االقتصادية وبيدة العمل
والتنافسية اللديدة مع اللركات المحلية واوقليمية والعالمية التي تحيط بعمل هذه اللركات.

ثانياً :المتغيرات المستقلة :االحتفاظ األدوات المالية:
يعرض الجدول رقم (2د وصاااافا للمتغير التابع (األدوات الماليةد مقاسااااا بالنقدية ،والذمم المدينة ،االسااااتثمارات
قصيرة األجل (األسهمد لللركات المبحوثة ،فكانت على النحو التالي:
جدول( :)2اإلحصاء الوصفي لمتغيرات االحتفاظ باألدوات المالية للفترة ()2017 -2010
المتغير
النقدية
الذمم المدينة
االستثمارات قصيرة األجل
(األسهمد

القيمة الدنيا
0.00
0.00

القيمة العليا
0.603
0.676

المتوسط الحسابي
0.103
0.168

االنحراف المعياري
0.121
0.133

0.00

0.269

0.013

0.041

نالحظ من الجدول(2د ما يلي:
 .1أن المتوسط الحسابي العامل متغير النقدية لللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة
عمانللفترة (2017-2010د قد بلغ (0.103د ،وبانحرا معيارل (0.121د ،وقد بلغت أكبر قيمة (0.603د ،في
حين بلغت أصغر قيمة )0د .وتلير هذه النتيجة نلى حرص اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة
المُدرجة في بورصة عمان على توافر سيولة نقدية كافية على شكل نقد أو ودائع وحسابات قابلة للتحويل الفورل نلى
نقد لتلبية حاجاتها اليومية واللهرية المتكررة ،مثل :المصاريل التلغيلية ،والمدفوعات المالية ،والرواتب ،واألجور.
 .2أن المتوسط الحسابي العامل متغير الذمم المدينة لللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة
عمان للفترة (2017-2010د قد بلغ (0.168د ،وبانحرا معيارل (0.133د ،وقد بلغت أكبر قيمة (0.676د ،في
حين بلغت أصغر قيمة )0د .وتلير هذه النتيجة نلى أن أنلب اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة
المُدرجة في بورصة عمان تعتمد في أنلب عملياتها التجارية مع الزبائن على البيع اآلجل ،و لك بسبب كثرة المنافسين
مما يدفعها نلى البيع اآلجل ،نضافة نلى حرص الزبائن أنفسهم على عدم التفريط بالسيولة النقدية التي بحوزتهم،
واالعتماد على البيع اآلجل من اللركات الم،تلفة حتى يتم تصريل ما لديهم من منتجات.
 .3أن المتوسط الحسابي العامل متغير االستثمارات قصيرة األجل (األسهمد لللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المُدرجة في بورصة عمانللفترة (2017-2010د قد بلغ (0.013د ،وبانحرا معيارل (0.041د ،وقد بلغت أكبر
قيمة (0.269د ،في حين بلغت أصغر قيمة )0د .وقد تلير هذه النتيجة نلى نحجام معظم اللركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان نلى االستثمار في اللركات األخرأ ،و لك بسبب كثرة مصاريفها
وان،فاض العائد على األصول وربحيتها ،وبالتالي حرصها على تغطية مصاريفها والتزاماتها األساسية.
اختبار مالءمة نموذج البحث
الختبار مالامة نمو ج الدراسااااة تم اساااات،دام االختبارات اوحصااااائية المناساااابة ،مثل :اختبار االرتباث ال،طي
المتعدد (MULTICOLLINEARITYد ،ومعامل التباين المسااااااموح (Toleranceد لكل من المتغيرات المسااااااتقلة ،وكذلك
معامل تض،م التباين (Variance Inflation Factor: VIFد ،وفيما يلي عرض لهذه االختبارات اوحصائية:
اختبار االرتباط الخطي المتعدد (:)MULTICOLLINEARITY
وتلاااااير هذه الظاهرة نلى وجود ارتباث خطي شااااابه تام بين متغيرين أو أكثر ،يعمل على تضااااا،يم قيمة معامل
التحديد  R2ويجعله أكبر من قيمته الفعلية ،ولهذا تم احتسااااااب معامل االرتباث ال،طي ،وقيمة معامل تضااااا،م التباين عند
كل متغير ،التي يتم اختبارها ،وقد كانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( :)3مصفوفة االرتباط للمتغيرات المستقلة
النقدية
الذمم المدينة
االستثمارات قصيرة األجل (األسهمد

النقدية
1
0.04
0.08

الذمم المدينة
0.04
1
*-0.18

االستثمارات قصيرة األجل (األسهم)
0.08
*-0.18
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
يبين الجدول(3د أن قيمة معامل االرتباث بين المتغيرات الم ستقلة كانت جميعها أقل من (0.80د ،وهذا قد ي لير
نلى عدم وجود ارتباث عال بين المتغيرات المساااااااتقلة ،ن نن قيم معامل االرتباث ال،طي التي تتجاوز ) (0.80قد تعد
مؤشاارا لوجود ارتباث خطي متعدد ،وعليه فإنه يمكن القول ب،لو عينة البحث من ملااكلة االرتباث ال،طي العالي المتعدد
).(Gujarati & Porter, 2009
معامل التباين المسموح ( )Toleranceومعامل تضخم التباين ):(VIF
قبل البدا في اختبار الفرضاايات قام الباحثان بتلاا،يص ملااكلة االرتباطات الداخلية للمتغيرات المسااتقلة ،فقد تم
االعتماد على حساااب معامل التباين المسااموح (Toleranceد لكل من المتغيرات المسااتقلة وكذلك معامل تضاا،م التباين
(Variance Inflation Factor: VIFد ،في جب أن تكون قيم (VIFد أقل من (10د لجميع المتغيرات المساااااااتقلة وقيم
) (Toleranceأكبر من (0.05د ،الجدول رقم (4د يوضا لك.
جدول ( :)4اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح ألبعاد المتغير المستقل
المتغير
النقدية
الذمم المدينة
االستثمارات قصيرة األجل (األسهمد

معامل تضخم التباين VIF
1.01
1.04
1.04

التباين المسموح
0.99
0.96
0.96

يتضاااا من الجدول (4د أن قيم اختبار معامل تضااا،م التباين (VIFد لجميع أبعاد المتغير المساااتقل كانت أقل من
(10د ،بينما كانت قيمة اختبار معامل التباين المسااااااموح به (Toleranceد لجميع األبعاد أكبر من (0.05د ،األمر الذل
يعني أنه ال يوجد ارتباث عال بين أبعاد المتغير المستقل ،وبالتالي يمكن نست،دامها جميعها في نمو ج االنحدار ،ومعرفة
أل من هذه األبعاد لها أثر دال نحصائيا على المتغير التابع ،وكذلك معرفة النسبة المدوية لذلك األثر نن وجد ،وبعد أن تم
الـتأكد من عدم وجود ارتباث عال بين أبعاد المتغير المستقل ،فإنه سيتم اختبار فرضيات البحث كما هو موضا تاليا:
اختبار الفرضيات
بعد التأكد من مالامة البيانات لنمو ج البحث ،ووصاال متغيرات البحث سااابقا ،ساايعرض هذا الجزا من البحث
اختبار الفرضيات ،فتم نخضاع جميع الفرضيات المتفرعة عن الفرضيات الرئيسة لتحليل االنحدار المتعدد.
 :H0الفرضؤؤؤية الرئيسؤؤؤة :ال يوجد أثر و داللة نحصاااائية عند مساااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات
المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالسااااااتثمارات قصاااااايرة األجل (األسااااااهمدد على األداا المالي في اللااااااركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 :H0-1الفرضؤؤؤؤية الفرعية األولى :ال يوجد أثر و داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ
باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااتثمارات قصااايرة األجل (األساااهمدد على مؤشااار الربحية (العائد
على األصااااولد في اللااااركات الصااااناعية المساااااهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصااااة عمان .وللتحقق من صااااحة
الفرضية الفرعية األولى تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد ،الجدول رقم (5د يوضا لك.
جدول ( :)5نتائج تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسة أثر االحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة،
واالستثمارات قصيرة األجل (األسهم)) على مؤشر الربحية (العائد على األصول)
B

Beta

0.174
40.362
2.807

الخطأ المعياري
1.982
8.903
8.168

المتغير
(Constantد
النقدية
الذمم المدينة
االستثمارات قصيرة األجل
(األسهمد
معامل التحديد R2
معامل التصحيا AdjR2

0.273
0.021

-196.426

26.292

-0.458
0.267
0.256

قيمة  Fالمحسوبة

24.758

*Sig. F

0.00

Tالمحسوبة

Sig t

0.088
*4.534
0.344

0.930
0.000
0.731

*-7.471

0.000

* يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ )(α≤ 0.05
تلاااير نتائج الجدول(5دأن قيمة معامل التحديد ) ،(R2= 0.267وهذا يعني أن المتغيرات المساااتقلة قد فسااّرت ما
مقداره (%27.7د من التباين الحاصل في (العائد على األصولد ،مع بقاا العوامل األخرأ ثابتة .ويتبـاااين أن قيمـاااة )(F
471

قد بلغـت (24.758د عنــد مستـوأ ثقة ) ،(Sig = 0.00وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوأ (α≤ 0.05د ،بناا على
لك يتم رفض الفرضااااية الفرعية األولى بالصاااايغة الصاااافرية وقبولها بالصاااايغة البديلة التي مفادها "يوجد أثر و داللة
نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااااتثمارات
قصاايرة األجل (األسااهمدد على مؤشاار الربحية (العائد على األصااولد في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية
المُدرجة في بورصاااااة عمان" .وقد تعزأ هذه النتيجة باعتبار أن ما تحتفظ به اللاااااركات الصاااااناعية المسااااااهمة العامة
األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصااااة عمان من أدوات مالية ممثلة (بالنقدية ،والذمم المدينة ،واالسااااتثمارات قصاااايرة
األجل (األساااهمدد تمثل أصاااول تمتلكها ولها أثر نيجابي على العائد على األصاااول في هذه اللاااركات ،وبالتالي كلما زاد
احتفاظ هذه اللركات بأدواتها المالية زاد عائدها على األصول؛ أل كفااة اللركة في تحويل ما تملك نلى أرباح.
وتلير نتائج الجدول رقم (5د ما يلي:
 .1يوجد أثر طردل و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للنقديةعلى مؤشر الربحية (العائد على
األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،فبلغت قيمة (Tد
(4.534د وهي قيمة موجبة ودالة نحصائيا .وتلير هذه النتيجة نلى أن ما تمتلكه اللركة من نقدية بأشكالها
الم،تلفة تؤثر بلكل نيجابي على ربحية اللركات ممثال بالعائد على األصول ،وهو ما يدل على قدرة وكفااة
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان في ندارة السيولة النقدية التي
تمتلكها وتحويلها نلى أرباح .ويتفق هذا البحث مع ما جاات به دراسة اللقيس (2016د.
.2 .2ال يوجد أثر طردل و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للذمم المدينة على مؤشر الربحية (العائد
على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،فبلغت قيمة (Tد
(0.344د وهي قيمة نير دالة نحصائيا .وقد تعزأ هذه النتيجة لطبيعة الذمم المدينة التي هي حقوق لللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان على الزبائن ،ولكن قد ينتج تأخير في سدادها،
أو أنها ترتبط بمواعيد مؤجلة الدفع ،وبالتالي يصعب سيطرة ندارة هذه اللركات عليها ،وتحويها نلى أرباح خالل
السنة المالية ،ألنه قد تصبا ديون معدومة األجل لتعثر الزبون ،أو أن مواعيد استحقاق في السنة المالية التالية.
وي،تلل هذا البحث مع ما جاات به دراسة العرموطي (2017د.
 .3يوجد أثر عكسي و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالستثمارات قصيرة األجل (األسهمدعلى
مؤشر الربحية (العائد على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة
عمان ،فبلغت قيمة (Tد (7.471-د وهي قيمة سالبة ودالة نحصائيا .وقد تعزأ هذه النتيجة وأنه لطبيعة
االستثمارات قصيرة األجل (األسهمد التي يمكن تحويلها نلى سيولة نقدية خالل مدة زمنية أقل من سنه ،فإن
استثمار اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان في شراا األسهم
يؤدل نلى ان،فاض السيولة النقدية فيها ،وبالتالي قدرة وكفااة هذه اللركات في ندارة السيولة النقدية التي تمتلكها
وتحويلها نلى أرباح.
 :H0-2الفرضؤؤؤؤؤية الفرعية الثانية:ال يوجد أثر و داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ
باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالسااتثمارات قصاايرة األجل (األسااهمدد على مؤشاار السااوق (ربحية
السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.

وللتحقق من صحة الفرضية الفرعية الثانية تم تطبيق معادلة االنحدار المتعدد ،والجدول رقم (6د يوضا لك.
جدول ( :)6نتائج تطبيق معادلة االنحدار المتعدد لدراسة أثر االحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة،
واالستثمارات قصيرة األجل (األسهم)) على مؤشر السوق (ربحية السهم)
المتغير

B

الخطأ المعياري

Beta

Tالمحسوبة

Sig t

(Constantد
النقدية
الذمم المدينة
االستثمارات قصيرة األجل
(األسهمد
2
معامل التحديد R
معامل التصحيا AdjR2
قيمة  Fالمحسوبة
*Sig. F

0.051
0.902
-0.131

0.035
0.159
0.146

0.364
-0.058

1.438
*5.677
-0.898

0.152
0.000
0.370

-1.700

0.469

-0.236

*-3.622

0.000

0.170
0.158
13.933
0.00

* يكون التأثير ا داللة نحصائية عند مستوأ )(α ≤ 0.05
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تلاااير نتائج الجدول(6دأن قيمة معامل التحديد ) ،(R2= 0.170وهذا يعني أن المتغيرات المساااتقلة قد فسااّرت ما
مقداره (%17د من التباين الحاصل في (ربحية السهمد ،مع بقاا العوامل األخرأ ثابتة .ويتبـااين أن قيمـااة ) (Fقد بلغـاات
(13.933د عنـااـااد مستـااوأ ثقة ) (Sig = 0.00وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوأ (α≤ 0.05د ،بناا على لك يتم
رفض الفرضية الفرعية الثانية بالصيغة الصفرية وقبولها بالصيغة البديلة التي مفادها "يوجد أثر و داللة نحصائية عند
مساااااتوأ الداللة (α=0.05دلالحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااااتثمارات قصااااايرة األجل
(األسااهمدد على مؤشاار السااوق (ربحية السااهمد في اللااركات الصااناعية المساااهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصااة
عمان" .وقد تعزأ هذه النتيجة نلى أن احتفاظ اللااااااركات الصااااااناعية المساااااااهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في
بورصاااة عمان باألدوات مالية بأنواعها (النقدية ،والذمم المدينة ،واالساااتثمارات قصااايرة األجل (األساااهمدد يؤثر بلاااكل
نيجابي على ربحية هذه اللااااركات وبالتالي نصاااايب السااااهم من هذه األرباح .ويتفق هذا البحث مع ما جاات به دراسااااة
يونس (2011د.

وتلير نتائج الجدول رقم (6د ما يلي:
 .1يوجد أثر طردل و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للنقديةعلى مؤشر السوق (ربحية السهمد
في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،فبلغت قيمة (Tد (5.677د وهي
قيمة موجبة ودالة نحصائيا .وقد تعزأ هذه النتيجة نلى أن النقدية تساهم بلكل مباشر في تغطية االلتزامات
األساسية والمصاريل التلغيلية لللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة
عمان ،وبالتالي الدفع بالعملية اونتاجية لهذه اللركات ،وبالتالي زيادة ربحيتها ونصيب السهم من هذه األرباح.
وي،تلل هذا البحث مع ما جاات به دراسة يونس (2011د.
 .2ال يوجد أثر طردل و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للذمم المدينة على مؤشر السوق (ربحية
السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،فبلغت قيمة (Tد (0.898-د
وهي قيمة سالبة ونير دالة نحصائيا .وقد تعزأ هذه النتيجة نلى أن الذمم المدينة وما تمثله من ديون على زبائن
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان تضعل من ربحية هذه
اللركات في نهاية السنة المالية بسبب تعثر الزبائن في السداد أو تأخرهم.
 .3يوجد أثر عكسي و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالستثمارات قصيرة األجل (األسهمد على
مؤشر السوق (ربحية السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان،
فبلغت قيمة (Tد (3.622-د وهي قيمة سالبة و دالة نحصائيا .وقد تلير هذه النتيجة أنه وفي حالة استثمار
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المبحوثة المُدرجة في بورصة عمان في شراا األسهم باللركات
األخرأ فإن هذا يسهم في ان،فاض ربحية أسهمها نتيجة ان،فاض السيولة النقدية فيها ،وبالتالي نعادة توظيل
جزا من األرباح في السوق مما يساهم في خفض قيمة السهم؛ بسبب ضعل حجم الطلب عليه ،وسعي المساهمين
نلى بيع حصصهم من األسهم ،و لك لضعل العوائد المتأتية منها.
ملخص النتائج
توصلهذا البحث للنتائج التالية:
 .1أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها
(النقدية ،والذمم المدينة ،واالستثمارات قصيرة األجل (األسهمدد مجتمعة على مؤشر الربحية (العائد على
األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
 .2بيّنت النتائج وجود أثر طردل ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للنقديةعلى مؤشر الربحية
(العائد على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،وأظهرت
النتائج وجود أثر عكسي و داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالستثمارات قصيرة األجل
(األسهمدعلى مؤشر الربحية (العائد على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة
في بورصة عمان.
 .3أظهرت النتائج عدم وجود أثر طردل ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للذمم المدينة على
مؤشر الربحية (العائد على األصولد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة
عمان.
 .4أظهرت النتائج وجود أثر ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالحتفاظ باألدوات المالية بأبعادها
(النقدية ،والذمم المدينة ،واالستثمارات قصيرة األجل (األسهمدد مجتمعة على مؤشر السوق (ربحية السهمد في
اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
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 .5بينت النتائج وجود أثر طردل ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للنقديةعلى مؤشر السوق
(ربحية السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان ،وأظهرت النتائج
وجود أثر عكسي ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د لالستثمارات قصيرة األجل (األسهمد على
مؤشر السوق (ربحية السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
 .6أظهرت النتائج عدم وجود أثر طردل ل داللة نحصائية عند مستوأ الداللة (α=0.05د للذمم المدينة على
مؤشر السوق (ربحية السهمد في اللركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المُدرجة في بورصة عمان.
التوصيات
في ضوا النتائج السابقة ،فإن الباحثين يوصيان بالتالي:
أوالً :ضااارورة أن تساااعى اللاااركات الصاااناعية األردنية نلى تنويع أدواتها المالية؛ لما لذلك من أثر نيجابي على
أدائها المالي المتمثلة بالعوائد المالية ،وارتفاع أسااعار أسااهمها المُدرجة في بورصااة عمان ،وبدافع التحوث من أل طارئ
قد يحدث.
ثانياً :ضاارورة سااعى اللااركات الصااناعية األردنية من زيادة مبيعاتها النقدية ،وتقليل قدر اومكان االعتماد على
البيع اآلجل من خالل وضع سياسات بيع مبتكرة  ،مثل :خصم الكميات و العروض على البيع النقدل.
ثالثاً :ضاااارورة احتفاظ اللااااركات الصااااناعية األردنية بقدر كافي من النقدية من ضاااامن أصااااولها المالية للوفاا
بالتزاماتها في المواعيد ال،اصة بها ،ومن دافع التحوث في حاالت الطوارئ واألمور المفاجدة نير المتوقعة.
رابعاً :تبني اللاااركات الصاااناعية األردنية ساااياساااات ومنهج عمل واضاااا تعمل من خالله على حصااار وتحديد
العمالا التي ترنب في التعامل معهم من خالل سااياسااات البيع اآلجل ،وحصاار تواري اسااتحقاق وتحصاايل الذمم المدينة
دون أل تأخير.
خامساً  :تبني اللركات الصناعية األردنية لألساليب والسياسات التي تهد نلى زيادة مستوأ تطبيق الحوكمة
لتعظيم حجم ننتاجها وزيادة عوائد اللركة ،وبالتالي زيادة حصة السهم الواحد من األرباح.
سادساً :نجراا المزيد من البحوث والدراسات المستقبلية التي تتعلق باالحتفاظ بأنواع أخرأ من األدوات المالية
وقياد أثرها على األداا المالي في اللركات الصناعية األردنية وفي قطاعات أعمال أخرأ وخالل فترات زمنية أكبر.
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