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  ستقبلية للموارد البشريةسيناريوهات عمل مقترحة للمواءمة مع المهارات الم
 للجاهزية التكنولوجيةالدور المعدل 

 –في األردن  ي شركات الصناعة الدوائيةدراسة ميدانية ف -
 إعداد: نور فايز زعل الرموني

 إشراف: األستاذ الدكتور أحمد علي صالح
 صالملخ  

إقتراح سيناريوهات عمل للمواءمة مع المهارات المستقبلية للموارد البشرية و  إلىهدفت الدراسة 
اختبار الدور المعدل للجاهزية التكنولوجية بالتطبيق على  شركات الصناعة الدوائية في األردن وبلغت 

( شركة تم التركيز على الشركات الصناعية التي كان عدد العاملين فيها 24عدد شركات القطاع )
وهي ( شركة منهم 6( شركة وقد طبقت الدراسات على )15( عامل وبلغ عددها )100ر من )أكث

( فرد من شاغلي الوظائف 1992، تألف مجتمع الدراسة )الشركات التي وافقت على تطبيق الدراسة
ة العشوائي)مدير عام، نائب مدير عام، مدير وحدة، مدير قسم، موظف( سحبت منه عينة بأسلوب 

( استبانة 218( استبانة، وكانت عدد االستبانات المرتجعة والصالحة للتحليل )322) غتالطبقية بل
(. ولتحديد مشكلة الدراسة تم استخدام المقابالت المهيكلة مع عينة من الشركات %68تمثل نسبة )

أساليب  خدمتاستو  المذكورة واعتمدت اإلستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة من خالل جمع البيانات.
اإلحصاء الوصفي واالستداللي لتحليل هذه البيانات والتي تمثلت بالوسط الحسابي، االنحراف 

، والتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي ونموذج المعادلة المهيكلة باستخدام t))المعياري، اختبار 
 الختبار الفرضيات. AMOS برمجية

)سيناريوهات العمل المقترحة( جاء ر المستقل بعاد المتغيأ مستوى تائج الدراسة أنأظهرت ن
فقرات  توىمس بشكل عام، وأن اء مرتفعبعاد المهارات المستقبلية جأ مستوى بشكل عام، وأن متوسط

، كما تبين وجود أثر ذو داللة إحصائية عند المستوى الجاهزية التكنولوجية جاء متوسط بشكل عام
(α ≤0.05 للسيناريوهات المق ) ند وجود أثر ذو داللة إحصائية عو  المهارات المستقبليةترحة على

( للجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر سيناريوهات العمل المقترحة على المهارات  α ≤0.05المستوى )
(، 0.3982R=المستقبلية للموارد البشرية، حيث أن التغير في قيمة القوة التفسيرية للنموذج بلغت )

( في زيادة وتوضيح %39.8المعدل )الجاهزية التكنولوجية( يفسر ما مقدراه )مما يعني أن المتغير 
لموارد في المتغير التابع )المهارات المستقبلية لأثر المتغير المستقل )سيناريوهات العمل المقترحة( 



 م

البشرية(. كما اتضح عدم وجود في فروق استجابات افراد العينة في تبني السيناريوهات تبعا للعمر 
 تنظيمي للشركة.ال

ه الدوائية في األردن سيناريو العمل الهجين كون ةتبني شركات الصناع أوصت الباحثة بضرورة
 دوائيةناعة الصالتعزيز اهتمام شركات ، و المهارات والجاهزية التكنولوجيةالسيناريو األكثر مواءمة مع 

في األردن بالمهارات المستقبلية للموارد البشرية واحتضانها وتطوير أدوات استقطابها من خارج الشركة 
وبما  ةدوائيصناعة الالتهيئة بيئة العمل في شركات و  ،وير من داخل الشركة/ وصناعتها وتط أو

كنولوجية من هزية التيدعم مهارات العاملين فيها من خالل تبني التطورات التكنولوجية والرفع من الجا
 خالل االهتمام بالتطور واإلبداع التكنولوجي. 

، المهارات، العمل عن بعد، العمل الهجين، العمل المباشر، العمل سيناريوهاتالكلمات المفتاحية: 
 .شركات قطاع الصناعة الدوائية في األردن
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Abstract  

The study aims to Propose working scenarios to align with future Human Resources 

skills, and to test  the Modified role of technology readiness ,and test the modified role of 

technological readiness by applying to pharmaceutical industry companies in Jordan. The 

study was applied on (6) of these companies agreed to implement the study, out of (15) 

companies with more than hundred Employees in each company, from the total number 

of (24) companies in this sector. The study community was consisted of (1992) 

individuals occupying different job titles such as (general manager, deputy general 

manager, unit manager, department manager, employee) ,were  (322) questionnaires  

were   withdrawn randomly from them through a stratified random sample method, with 

(218) of returned questionnaires which were  valid for analysis representing a  (68%) of 

these questionnaires.  structured interviews were used with a sample of the above 

mentioned companies In order to determine the problem of the study, and the 

questionnaire was adopted as a tool to measure the study variables through data 

collection. Using th Descriptive and inferential statistics methods  to analyze these data, 

which were represented by the mean, standard deviation, and t-test, exploratory and 

confirmatory factor analysis and the structured equation model using AMOS software to 

test the hypotheses. 

The results of the study showed that the level of the  independent variable  dimensions 

(the proposed work scenarios) was medium in general, and that the level of the future 

skills dimensions  was generally high, and that the level of the technological readiness 

paragraphs was generally medium, and it was found that there is a statistically significant 

impact on the proposed Scenarios  on the future skills at   (α ≤ 0.05)level.with a 

statistically significant on the techological readiness in modification of technological  

impact of the proposed work scenarios on future skills of human resources at (α ≤ 0.05) 

level.  



 س

As the change in the value of the explanatory power of the model reached to 

 (R2 = 0.398), which means The modified variable (technology readiness) explains 

about(39.8%) in increasing and clarifying the impact of the independent variable 

(proposed work scenarios) on the dependent variable (future skills of human 

resources).with no differences in the responses of the sample members in adopting 

scenarios according to the organizational age of the company. 

The researcher recommended the need for pharmaceutical companies in Jordan to 

adopt the hybrid work scenario, because  it is the most compatible scenario with skills 

and technological readiness, and to increase  the interests of pharmaceutical companies 

in Jordan in the future skills of human resources, to incubate them, and to develope 

necessary tools to attract them from outside the company or / preparing and developing 

them from within the company, and creating the proper work environment In the 

pharmaceutical industry companies to supports the skills of their employees through 

adopting technological developments and increasing technological readiness by giving 

importance to technological development and innovation. 

Keywords: Work Scenarios, Skills, Remote Work, Hybrid Work, Direct Work, 

Pharmaceutical Industry Companies In Jordan. 
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 :األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 مقدمةال

م تغيرات وتقلبات كثيرة على جميع المستويات سواء اإلقتصادية، السياسية 2020 شهد عام 

واإلجتماعية، ولوحظ هنالك تغيرات حدثت في دورة حياة الموارد البشرية وظهرت تحديات جديدة 

التكنولوجي تحدي الهو  (19-)كوفيدمعقدة، ومن أهم هذه التحديات في ظل جائحة فيروس كورونا 

طارات جديدة في حل ال ها تدور بسرعة ومواكبة العجلة ألن متناهية، وهذا يتطلب تبني سيناريوهات وا 

 األزمات.

ظومة دير التغيير المطلوب في منتُ لحق بالركب باكرًا، و تأن  ى المنظماتوبالتالي يتوجب عل

الوظائف وتشكيل مشهد العمل وتحديد المهارات المستقبلية، ومن هذا المنطلق طرحت الدراسة مهارات 

العمل الرئيسية المطلوبة في السنوات العشر القادمة، واستبدلت التركيز على الوظائف المستقبلية 

عدادات  الكفاياتبالبحث في عشر مهارات والتي ُتشكل  والقدرات المطلوبة في مختلف الوظائف وا 

  (Davies,et al, 2011). لالعم

  التنقل يف البصيرة إظهار إلى البشريةالموارد  حتاجست المقبلة، العقود في النجاح ولتحقيق

  بإعادة متزايد كلبش مطالبتهم وستتم المهارات، ومتطلبات التنظيمية لألشكال التغير سريع مشهد في

 تطويرهال سريًعا المناسبة الموارد وتجميع مستمر، بشكل إليها يحتاجون التي المهارات تقييم

 تكيفلل قابلين الحياة مدى متعلمين يكونوا أن إلى المستقبل في كما سيحتاجون وتحديثها،

(Paauwe & Farndale, 2017). 
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ار التي تساهم في زيادة االستثم حديثةوبات يلوح  في األفق العديد من الطرق واألساليب ال

الستثمار اإحدى المنهجيات المعاصرة التي تؤثر في توجيه السيناريوهات بالمهارات المستقبلية وتعد 

ذلك يؤدي ي سبالتالو  ،البشري وتجعل الوظائف بالنسبة لُه أكثر كفاءة وأكثر تحفيز رأس المالفي 

 ،(Noe,et al, 2019) التنافسية للمنظمة الميزة وتعزيز أبعاد اإلنتاجية ازدياد اإلبداع في العملية إلى

 إذ توصلت دراسةألنه يحدد أسلوب العمل المناسب ويرسم مساراته الصحيحة، 

McKibbin & Fernando, 2020) )يؤثر في تطويرالعمل بشكل صحيح أن اختيار أسلوب  إلى 

 .المهارات والخبرات وحسن االستثمار فيها

من  هإن أعمال المنظمات اليوم وبمختلف أنشطتها تعتمد التكنولوجيا ضرورة وتحدي لما تقدم

تكنولوجية إذ تساهم الجاهزية المزايا متعددة وتعتمد جميع نتائجها الالحقة على الجاهزية التكنولوجية، 

في تقديم المساعدة للمنظمات على تحديد الطرق واألساليب الحديثة المتآلفة ورأس المال البشري لديها 

حداث تفاعل ممنهج بين السيناريوهات بأقصى جودة ودقة ممكنة،  وما يمتلك من مهارات وخبرات، وا 

ناريو ين اختيار المهارات المستقبلية المناسبة وسيوال ننسى دورها في التأثير على طبيعة العالقة ب

  (Blut & Wang, 2020).العمل الذي تتبناه المنظمة

أن هناك عالقة بين أسلوب العمل والجاهزية  إلى(McGarvey,et al, 2015) وتوصلت دراسة 

إن أسلوب العمل يحدد مستوى التكنولوجيا  Khatiwada (2020) التكنولوجبة، وبينت دراسة

 .المستخدمة ومتطلباتها

إحدى متطلبات تطبيق الجاهزية التكنولوجية  إلى( Geng,et al, 2019كما أشارت دراسة )

 ؤهلةم عاملة أيدي المتخصصة وأكدت على ضرورة توافر والمهارات في المنظمات وهي الكفايات
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 مؤهالً  بشرياً  ورداً م تصبح أن يمكنها ما الخبرة من ولها التقني التقدم بمبادئ يحيط معرفياً  زاداً  تمتلك

 .المعلومات تقنية الستخدام

  2019لعامحسب ما ورد عن منظمة العمل الدولية في أحدث تقاريرها تقدم وب على ما اوتأسيسً 

ح أبوابًا نولوجية الطارئة تفتأن عالم العمل يشهد تحوالت جذرية، وال شك أن الجائحة والتغيرات التك

رصاً جديدة أمام رأس المال البشري والمنظمات، لكنها تحدث خلالً بالترتيبات يدة لتحقيق اإلزدهار وفج

المتبعة في قطاع العمل، وهذا يستدعي السعي الكتساب جملة مهارات جديدة والتركيز على التعلم 

هذه الدراسة وبناًء عليه جاءت (. /https://www.ilo.org/100/en/story/futureمدى الحياة )

ثالثة سيناريوهات عمل مقترحة للمواءمة مع المهارات المستقبلية للموارد البشرية في ظل  قدملت

تمثل إحدى أهم روافع اإلقتصاد  ة الدوائية التيالصناع شركاتي ف الجاهزية التكنولوجية متغير معدل

ازدهار االقتصاد األردني من خالل تطوير أداء شركاته وقدراتها الوطني وعالمة مشرقة على طريق 

 وكفاياتها المتميزة.

 مشكلة الدراسة 

وأثارها التي  (19-)كوفيد في ظل جائحة كورونا المستجدة الصناعة الدوائية منظماتتحتاج 

مهارات مستقبلية بحيث أنها ستحقق النجاح في العقد المقبل،  إلىانعكست على كثير من القطاعات 

ية، أفراد يظهروا بصيرتهم في التنقل ضمن مشهد سريع التغيير لألشكال التنظيم إلىي ستحتاج بالتالو 

 مهارات تمكنهم من التكيف مدى الحياة إلىفراد ء األؤالالحاجة المتالك ه كشفتومن هنا 

Davies,et al, 2011) .) 

ووفقًا  ،يةلتأهيل للوظائف المستقبلاو  لالحاجة للبحث عن مهارات المستقب مراجعة األدبياتت ينوب

ستكون المهارات المطلوبة  م 2020لتقارير مستقبل الوظائف فإن غالبية أصحاب العمل يتوقعوا عام 

https://www.ilo.org/100/en/story/future/
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لذلك  بغض النظر عن العمر التنظيمي للمنظمة، بشكل ملحوظمتغيرة ومعقدة ألداء معظم الوظائف 

بات أمر في غاية  المستحدثة فمعرفة المهارات المستقبلية التي تتناسب مع الوظائفإن 

 . (Ehlers, 2020)األهمية

 وأساليب مهاراتلالتدريب  عن افتقار برامج  Expósito López,et al, (2019)دراسة وكشفت

من لمجتمع الحالي وضالتي يجب دمجها في او  وتغطية فجوة المهارات المتقدمة والمعقدة التوظيف

في  على العوز الواضح Eskelinen & Kanervo, (2019)وأكدت دراسة  الظروف الراهنة.

ة والتحديات تفرض نفسها بسبب التغيرات البيئيالتي سوف  مهارات المستقبليةالدراسات المتعلقة بال

لتفكير ا رورةبض اختفاء وظائف واستحداث أخرى ومن هنا ناشدت إلىالمستقبلية والتي ستؤدي 

 المتطلبات الجديدة للوظائف.في هذا المجال لتلبية واإلبداع 

الضوء على النقاشات حول مستقبل الوظائف   Bakhshi,et al, (2017)وقد سلطت دراسة

مهارات معينة في حال تم أتمتة هذه الوظائف والحاجة إلعداد األفراد  إلىوحاجة هذه الوظائف 

واكسابهم المهارات التي تتناسب مع الوظائف الجديدة والحاجة لتقييم أوجه التكامل بين المهارات 

حيث يبدو وكأن سيناريو العمل عن بعد هو الحل  المترتبة على المهن الجديدة. آلثارواستخالص ا

وطالبت بإجراء المزيد من الدراسات والقيام بالعديد من التحليالت حول هذا ، الحديثة الوحيد للمشاكل

 . Suresh, 2020))الموضوع 

في قطاع الصناعة الدوائية قامت الباحثة بإجراء مقابالت  رفيةودعمًا لتأكيد وجود الفجوة المع

ئية، المتحدة لصناعة مهيكلة مع بعض شركات القطاع المذكور، وهي )الدولية للصناعات الدوا

 (.1األدوية، أدوية الحكمة( مرفقة في ملحق رقم )
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في وجود  تتمثل استخلصت الباحثة أن مشكلة الدراسة الحالية في المقابالت؛ ما داروبناًء على 

 ناجمة من: فجوة معرفية 

ي ظل فمهارات المستقبلية للموارد البشرية والسيناريوهات المنهجية للتعامل مع ال الخططغياب  -1

 .(19-كورونا المستجدة )كوفيدجائحة التحديات البيئية المتالحقة والمتواصلة وآخرها 

في المهارات المستقبلية للموارد البشرية رغم القناعة بأهميتها آليات االستثمار عدم وضوح  -1

 المستقبلي في هذه المهارات.وهذا يضعف العائد على االستثمار  المستقبلية،

 ( خطوات تشخيص مشكلة الدراسة وفجوتها المعرفية:1-1ويوضح الشكل رقم )

 

 

 

 مشكلة الدراسة: (1-1الشكل )

 أهداف الدراسة

للمهارات  امواءمتهتحديد سيناريوهات عمل مقترحة وتقدير  هدف الرئيسي للدراسة الحالية هوال

في  ة الدوائيةناعالص ي شركاتف معدلمتغير  جاهزية التكنولوجيةال دو بوجالمستقبلية للموارد البشرية 

 :تحقيق األهداف الفرعية التالية من خاللوذلك  األردن،

اريوهات سينالرئيسية ) حول متغيرات الدراسةيتضمن الهيكل المفاهيمي طار نظري إتقديم   -1

 إلى انادً ستإ( التكنولوجية جاهزيةالمهارات المستقبلية للموارد البشرية، الالعمل المقترحة، 

 .ذات الصلة المتخصصة والدراسات السابقةدبيات األ
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مهارات لاسيناريوهات العمل المقترحة، ساسية )ممارسة متغيرات الدراسة األ ياتمستو  توصيف -1

 ي األردن.ة الدوائية فالصناع شركاتي ف( جاهزية التكنولوجيةالالمستقبلية للموارد البشرية، 

ي فلسيناريوهات العمل المقترحة على المهارات المستقبلية للموارد البشرية  المباشر ثرتحديد األ  -3

 .ة الدوائية في األردنالصناع شركات

ارات على المهألثر سيناريوهات العمل المقترحة  للجاهزية التكنولوجية الدور المعدلتحديد  -3

 األردن.في  ة الدوائيةلصناعا شركاتي ف المستقبلية للموارد البشرية

حة تبعًا للعمر المقتر العمل الثالثة لتبني سيناريوهات تحري الفروق في استجابات أفراد العينة  -4

 .ركات الصناعة الدوائية في األردنالتنظيمي لش

 أهمية الدراسة 

 يمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية بالجوانب التالية:

دن عبر في األر  ة الدوائيةلصناعا شركاتي فتحمل هذه الدراسة في مضمونها أهمية تطبيقية  -1

تسليطها الضوء على سيناريوهات عمل مقترحة والجاهزية التكنولوجية ودورهما في الموائمة مع 

 المهارات المستقبلية للموارد البشرية.

قة تحتل مكانة مرمو ة الدوائية في األردن كونها الصناع شركات وتأتي أهمية الدراسة من أهمية -1

بسمعة رفيعة على الصعيدين المحلي والخارجي وتسهم بنسبة عالية في الناتج المحلي وبحصة وتمتع 

 مؤثرة من إجمالي الصادرات الوطنية.

أهمية هذه الدراسة من خالل محاولتها تمهيد الطريق أمام الباحثين للتوسع في دراسة  تتجلى -3

 سيناريوهات العمل المقترحة والمهارات المستقبلية للموارد البشرية وأثر الجاهزية التكنولوجية عليهما.
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قرار لوأخيرًا، تبرز أهمية الدراسة من خالل حرصها على تقديم توصيات للمسؤولين وأصحاب ا -4

متلكونها مع المهارات المستقبلية للموارد البشرية التي ي للمواءمةني سيناريو العمل األنسب عن كيفية تب

 بوجود الجاهزية التكنولوجية.

  سئلة الدراسةأ

 التالي: بالسؤال الرئيسيم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في إطار ما تقدّ 

هل هنالك أثر لسيناريوهات العمل المقترحة على المهارات المستقبلية للموارد البشرية بوجود الجاهزية 

 شركات الصناعة الدوائية في األردن؟في التكنولوجية متغيرًا معداًل 

 التالية: الفرعية األسئلة منه وتنبثق

  الدوائية في األردن؟ شركات الصناعةفي ما مستوى ممارسة سيناريوهات العمل المقترحة  -1

في  شركات الصناعة الدوائيةفي ما مستوى إدراك أهمية المهارات المستقبلية للموارد البشرية  -1

 األردن؟

 شركات الصناعة الدوائية في األردن؟في ما مستوى الجاهزية التكنولوجية  -3

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للسيناريوهات المقترحة على المهارات المستقبلية للموارد البشرية هل -4

 شركات الصناعة الدوائية في األردن؟مجتمعة ومنفردة في 

هل تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر السيناريوهات المقترحة على المهارات المستقبلية للموارد  -5

 عة الدوائية في األردن؟شركات الصنافي البشرية 

توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريوهات العمل المقترحة تبعاً للعمر التنظيمي  هل -6

 ة الدوائية في األردن؟الصناع شركاتل
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 فرضيات الدراسة

 :تيةاآلالث الثختبار الفرضيات الرئيسية اسيتم  ،هدافهاأسئلة الدراسة و أم في بناًء على ما تقدّ 

 الفرضية الرئيسية األولى 
H0.1 : يو )سيناريو العمل المباشر، سينار ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للسيناريوهات المقترحة

معنى، الذكاء ال اءبنعلى المهارات المستقبلية للموارد البشرية )العمل عن بعد، سيناريو العمل الهجين( 

محو األمية اإلعالمية  ،الحاسوبي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير تفكير المبتكر والتكيفياإلجتماعي، ال

( عند فتراضياالتعاون ال، إدارة العبء المعرفي، يةالتخصصات، عقلية تصميم يةالجديدة، تعدد

 في األردن. ة الدوائيةالصناع شركاتي ف( α ≥  (0.05مستوى داللة إحصائية

 ويتفرع منها الفرضيات اآلتية:

.1.1H0 ارد على المهارات المستقبلية للمو المباشر : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل

افات، التفكير ، الكفاية عبر الثقتفكير المبتكر والتكيفيمعنى، الذكاء اإلجتماعي، الال بناءالبشرية )

، إدارة العبء يةالتخصصات، عقلية تصميم ية، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعدداسوبيالح

≥ 𝛼 (عند مستوى داللة إحصائيةمجتمعة ومنفردة فتراضي( االتعاون الالمعرفي،  ي ف( 0.05

  ة الدوائية في األردن.الصناع شركات

.1.2H0 د على المهارات المستقبلية للموار  عن بعد: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل

افات، التفكير ، الكفاية عبر الثقتفكير المبتكر والتكيفياإلجتماعي، المعنى، الذكاء ال بناءالبشرية )

، إدارة العبء يةالتخصصات، عقلية تصميم ية، تعدد، محو األمية اإلعالمية الجديدةالحاسوبي

≥ 𝛼(عند مستوى داللة إحصائية مجتمعة ومنفردة ( فتراضياالتعاون الالمعرفي،  ي ف( 0.05

 .في األردن ة الدوائيةلصناعا شركات



9 

31.H0. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية للموارد :

افات، التفكير ، الكفاية عبر الثقتفكير المبتكر والتكيفيمعنى، الذكاء اإلجتماعي، الال بناءالبشرية )

، إدارة العبء يةالتخصصات، عقلية تصميم ية، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددالحاسوبي

≥ 𝛼( إحصائيةعند مستوى داللة مجتمعة ومنفردة ( فتراضياالتعاون الالمعرفي،  ي ف (0.05

 .في األردن ة الدوائيةلصناعا شركات

 الفرضية الرئيسية الثانية

H0.2 : تقبلية المسال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر السيناريوهات المقترحة على المهارات

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

التفكير الحاسوبي، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة 

≥ 𝛼 (العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية شركات في ( 0.05

 .في األردن الصناعة الدوائية

 ويتفرع منها الفرضيات اآلتية:

1.2.H0لية على المهارات المستقب المباشرناريو العمل : ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سي

الثقافات، بر ، الكفاية عتفكير المبتكر والتكيفيمعنى، الذكاء اإلجتماعي، الال بناءللموارد البشرية )

إدارة العبء  ،يةالتخصصات، عقلية تصميم يةالتفكير الحسابي، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعدد

≥ 𝛼 (إحصائيةعند مستوى داللة  (فتراضياالتعاون الالمعرفي،  ة الصناع شركاتي ف( 0.05

 .في األردن الدوائية

2.2H0. لية على المهارات المستقب عن بعد: ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل

بر الثقافات، ، الكفاية عتفكير المبتكر والتكيفيمعنى، الذكاء اإلجتماعي، الال بناءللموارد البشرية )
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، إدارة ةيالتخصصات، عقلية تصميم ية، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددالحاسوبيالتفكير 

≥ 𝛼( فتراضي( عند مستوى داللة إحصائيةاالتعاون الالعبء المعرفي،   شركاتي ف( 0.05

 .في األردن ة الدوائيةالصناع

3.2H0. :تقبلية المس ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات

بر الثقافات، ، الكفاية عتفكير المبتكر والتكيفيمعنى، الذكاء اإلجتماعي، الال بناءللموارد البشرية )

، إدارة يةالتخصصات، عقلية تصميم يةتعدد، محو األمية اإلعالمية الجديدة، الحاسوبيالتفكير 

≥ 𝛼(إحصائية فتراضي( عند مستوى داللة االتعاون الالعبء المعرفي،   شركاتي ف( 0.05

 .في األردن ة الدوائيةالصناع

 الفرضية الرئيسية الثالثة 

H0.3( مل المباشرسيناريو الع: ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريوهات العمل ،

وى المقترحة تبعاا للعمر التنظيمي للشركة عند مست( سيناريو العمل عن بعد، سيناريو العمل الهجين

 ة الدوائية في األردن. الصناع شركاتي ف (α ≥ (0.05 دًللة إحصائية

 ويتفرع منها الفرضيات اآلتية :

1.3.H0: التنظيمي   للعمرتبعاً  المباشر لتبني سيناريو العمل ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة
 .( (α ≤ 0.05للشركة عند مستوى داللة إحصائية

3.2H0. للعمر التنظيمي  تبعاً  عن بعد: ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل
 .( (α ≤ 0.05للشركة عند مستوى داللة إحصائية

3.3H0. ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل الهجين تبعًا للعمر التنظيمي :
 .( (α ≤ 0.05للشركة عند مستوى داللة إحصائية



11 

 أنموذج الدراسة 

 
 (: أنموذج الدراسة الحالية2-1الشكل )

 

 :اآلتيةالدراسات  إلىالمصدر: من تصميم الباحثة باالستناد 

 McKibbin & Fernando, (2020); Suresh, (2020)دراسات  إلىلمتغير المستقل: باالستناد ا

 ,Ehlers )2020)دراسة  إلىالمتغير التابع: باالستناد 

   Panth & Maclean(2020)دراسة  إلىالمتغير المعدل: باالستناد 



11 

 حدود الدراسة

 :إلىتنقسم حدود الدراسة 

عة لصنا ةالعربية الدوائية في األردن وهي )الصناع شركات ست منالحدود المكانية :  -

 ،المتحدة لصناعة األدوية، أدوية الحكمة، دار الدواء للتنمية واالستثمار، دويةاأل

ج األردنية إلنتا، الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية

 أعداد العاملين و رأس المال. يمؤشر وقد تم اختيارها استنادًا ل( األدوية

 . 2021 لدراسة خالل العام الدراسيُطبقت ا الحدود الزمانية : -

 شركات الصناعة الدوائية فيمن  ست شملت الدراسة جميع العاملين في الحدود البشرية : -

أدوية ، دار الدواء للتنمية واالستثمار، دويةلصناعة األ ةالعربيوهي )األردن 

الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية ، المتحدة لصناعة األدوية، الحكمة

 (.األردنية إلنتاج األدوية، والمستلزمات الطبية

 الدراسة داتحدم

تعميم  ، وبالتالي قد يصعبفي األردن ة الدوائيةلصناعا شركات تم تطبيق هذه الدراسة على -

 ية والتسويقية.على قطاع صناعات أخرى مثل الخدمنتائجها 

قد يصعب  لي، وبالتافي البيئة األردنية ة الدوائيةلصناعا شركاتالدراسة على تم تطبيق هذه  -

 في بيئات غير أردنية. ة الدوائيةلصناعا شركاتتعميم نتائجها على 

ُجمعت بيانات ومعلومات الدراسة بشكل أساسي عن طريق االستبانة وبالتالي فإن درجة  -

 مصداقية نتائجها يعتمد على موضوعية إستجابات أفراد العينة.
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 جرائيةاإلالتعريفات المفاهيمية و 

البعض أن السيناريو عبارة عن سلسلة من األحداث  عرفيُ  :(Scenarios)أوًلا: سيناريوهات 

وسيلة و  ،أنه وسيلة الكتشاف التفاعالت الممكنة لكافة األحداثو في المستقبل،  يالتي نتصورها تجر 

نستطيع بها صياغة وتشكيل المستقبل، وهناك من يرى أنه تنبؤ مشروط يركز على حركة المتغيرات 

تقبل، حيث يبدأ التنبؤ بمجموعة من االفتراضات المحددة الرئيسية ودورها في تشكيل صورة المس

 .((Baqaee,et al, 2020 لالمستقب حول مسبقاً 

يح مرغوب فيه، مع توض أومحتمل  أووصف لوضع مستقبلي ممكن  عبارة عن وتعرف إجرائياا:

هذا الوضع المستقبلي، وذلك إنطالقًا من  إلىالمسارات التي يمكن أن تؤدي  أولمالمح المسار 

سيناريو )بهدف اختيار السيناريو األنسب من أبعاده ، من وضع ابتدائي مفترض أوالوضع الراهن 

تم و  وائية،ة الدالصناع شركاتي ف (العمل عن بعد، سيناريو العمل المباشر، سيناريو العمل الهجين

 .(1-30)قياسها بفقرات اإلستبانة 

على المركزية والتسلسل األسلوب هذا يعتمد  (:Direct Workingلعمل المباشر )سيناريو ا

قائم عليه بمواكبة ال والتحكم بوقت عمل محدد وال يضطر الهرمي ويرتبط بكيان المنشأة ويغلبه الروتين

  .التطورات بصورة كبيرة ويتعلق بإنجاز المهام واحدة تلو األخرى

2020) Fernando, &(McKibbin   

عن الوظائف التي يقضي فيها الموظف غالب الوقت ُيعبر هو أسلوب عمل ويعرف إجرائياا: 

10-تبانة )تم قياسها بفقرات اإلسو ، داخل الشركة ةاألعمال المكتبية الروتيني وينجزمكتب  إلىجالًسا 

1.) 
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هو ذلك األسلوب الذي يمكن العاملين من (: Remote Workingسيناريو العمل عن بعد )

مكاتبهم،  وأجزئي في موقع منفصل عن المقر الرئيسي لشركاتهم  أوأداء مهام وظائفهم بشكل كلي 

 وذلك من خالل استخدام نظم وأساليب متقدمة من تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 .( 2020صالح، الرشيد،)

دارة العمل بتنفيذ األعمال واألنشطة هو أسلوب عمل يسمح  ويعرف إجرائيًا: يئة خارج بمن وا 

ليتم  القيام به في مكان محدد إلىمفهوم أن العمل ال يحتاج  إلىالتقليدية، ويستند  العمل المكانية

 (.11-20) تم قياسها بفقرات اإلستبانةو ، تنفيذه بنجاح

 العمل ببيئات يتميزالذي هو ذلك األسلوب (: Hybrid Workingسيناريو العمل الهجين )

 من بدعم ة،تقليدي مكتبية بيئة في والعمل المنزل من العمل بين تقع التي المفتوحة المساحات ذات

 أكبر شكلب المشترك العمل ترتيبات وترتبط واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا وممارسات أدوات

 Ressia, & .(Ross  (2015بوساطة تقنية تتم التي العمل بممارسات

 عن لعملا هو أسلوب عمل تعتمده الشركة يتضمن تقسيم الموارد البشرية بينويعرف إجرائياا: 

/  وأالمكتب وفقًا الستراتيجية الشركة ومتطلبات العمل وبنسب تحدد مسبقًا للوظائف  في والعمل بعد

 (.30-21تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و ، واألشخاص التي تؤدى مباشرة والتي تؤدى عن بعد

 مشكلة في بنجاح التصرف على القدرةهي  :(Future Skillsالمهارات المستقبلية ): ثانياا 
  .,Ehlers) 2020المستقبل ) في معروف غير عمل سياق في معقدة

 الوقت من قدر وبأقل بإتقان مسبًقا محددة نتائج تنفيذ على المكتسبة القدرة هي وتعرف إجرائياا:

 .(60-31تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و ، متناهية كليهما وبدقة أو الطاقة أو
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أهمية ما يتم  أوالقدرة على تحديد المعنى األعمق هي  (:Sense Makingمعنى )ال بناء

المهارات التي تساعدنا على خلق رؤى وهي على هذه مهارات صنع المعنى، ويطلق ، التعبير عنه

 (Weng, 2015). فريدة مهمة لصنع القرار

 واألماكن األشخاص بين تكون أن يمكن التي الروابط لفهم ومستمر متحمس جهد إجرائياا:ويعرف 

  تم قياسها بفقرات اإلستبانةو ، بفعالية والتصرف مساراتهم توقع أجل واألحداث من

(33-31.)  

تصال باآلخرين بطريقة القدرة على اإل هو (:Social Intelligenceالذكاء اإلجتماعي )

  .,et al(Herzig, (2019 عميقة ومباشرة إلحساس وتحفيز ردود الفعل والتفاعالت المرغوبة

القدرة على التعرف على شعورنا الشخصي وشعور اآلخرين، وذلك لتحفيز هو : ويعرف إجرائياا 

 انة تم قياسها بفقرات اإلستبو ، أنفسنا، وإلدارة عاطفتنا بشكـل سلـيم في عالقتنا مع اآلخرين

(36-34).  

إتقان التفكير والتوصل  هي(: Novel & Adaptive Thinkingواالتكيفي )التفكير المبتكر 

  قائم على القواعد أوحلول واستجابات تتجاوز ما هو عن ظهر قلب  إلى

(Davies,et al, 2011). 

هو القدرة على التفكير في المشاكل، التصرف بسرعة، والتفاوض على الخوف ويعرف إجرائياا: 

  (.37-39تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و من المجهول، 

القدرة على العمل في  هي (:Cross Cultural Competencyالكفاية عبر الثقافات )

 (Trejo,et al, 2015). بيئات ثقافية مختلفة



16 

 سهلت شخصية سمة معاً  تشكل التي والمهارات والمعرفة المواقف من مجموعةوتعرف إجرائياا: 

ا بفقرات اإلستبانة تم قياسهو ولغويًا،  ثقافياً  المختلفين األشخاص مع والفعال السلس والتفاعل التواصل

(42-40.)  

القدرة على ترجمة كميات هائلة من (: Computational Thinking) الحاسوبيالتفكير 

  مفاهيم مجردة وفهم االستدالل القائم على البيانات إلىالبيانات 

2015) ,et alCsizmadia,). 

 خالل من البشري السلوك وفهم األنظمة وتصميم المشكالت لحل ويعرف إجرائيًا: هو طريقة

 (. 43-45تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و  الحاسوب، علوم مفاهيم على االعتماد

هي القدرة على التقييم النقدي (: New Media Literacy)محو األمية اإلعالمية الجديدة 

دف، المسته الجمهور إلى الرسالة إليصالوسائط من الأشكال جديدة باستخدام وتطوير المحتوى 

 .,et al(Lee, (2015 واالستفادة من هذه الوسائط للتواصل المقنع

م قياسها تو  الجديدة، اإلعالمية القنوات باستخدام محتوى إنشاء على هي القدرة ويعرف إجرائياا:

  (.46-48بفقرات اإلستبانة )

معرفة القراءة والكتابة والقدرة على فهم (: Transdisciplinarityتعددية التخصصات )

 .,Scholz) (2020 المفاهيم عبر تخصصات متعددة

 الكالسيكي لمفهوما وتعديل التقليدية التخصصات عبور تقترح تفكير هي طريقةوتعرف إجرائياا: 

م قياسها تو  وموثوقية، شموالً  أكثر حلول إلى للتوصل التخصصات مختلف إشراك خالل من للعلم،

  (.49-51بفقرات اإلستبانة )
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القدرة على تمثيل وتطوير المهام وطرق العمل  هي(: Design Mindset) تصميميةعقلية 

 .,O'Raghallaigh) (2018 للنتائج المرجوة

 وتشكيل ،وتحدياتك ومواردك وأهدافك بيئتك إلى شامل بشكل النظر على القدرةوتعرف إجرائياا: 

 (.52-45تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و  الهدف، هذا إلى بها ستصل التي الطريقة

القدرة على تمييز  هو(: Cognitive Load Managementإدارة العبء المعرفي )

 كيفية تعظيم األداء المعرفي باستخدام مجموعة متنوعةالمعلومات وتصفيتها من حيث األهمية، وفهم 

 .(Curum & Khedo, 2021) من األدوات والتقنيات

ة الذاكرة األنشطة العقلية التي تشغل سع أولويات هي القدرة على تصفية وتحديدوتعرف إجرائياا: 

  (.55-57تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و  العاملة خالل وقت معين،

والحضور  على العمل بشكل منتجالقدرة (: Virtual Collaborationفتراضي )اإلتعاون ال

كقائد لفريق افتراضي من أجل تطوير استراتيجيات إلشراك وتحفيز  أوكعضو في فريق افتراضي، 

 .,et al(George, (2020المجموعة 

لكنهم يعملون و  ،بدون تفاعل وجهًا لوجه بين األفراد تعاون يتم إجراؤه على أنه عرف إجرائياا:وي

فقرات اإلستبانة تم قياسها بو ، إلنجاز أعمالهم بواسطة التكنولوجيابشكل مترابط على النتائج المشتركة 

(60-58.)  

  (:Technology Readinessثالثاا: الجاهزية التكنولوجية )

 واالستفادة خدماتها، تقديم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استعمال على الشركات قدرةهي 

 االقتصاد تنمية في يساهم مما عالية، جودة ذات معلومات ولتوفير فعالة، تواصل كأداة منها

.(Parasuraman & Colby, 2015) 
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قدرة الشركة على توفير المتطلبات والمستلزمات والموارد البشرية والمادية والمالية : عرف إجرائياا تو 

وتم  ،وتطبيقها وضمان استدامة فاعليتها تاالتصإلومات والستعمال تكنولوجيا المعال والمعلوماتية

  (.61-75قياسه بفقرات االستبانة )

العملية التي يتم من خاللها ربط سيناريوهات  إلىوهو مصطلح يشير : (Relevanceمة )ءلمواا

العمل المقترحة مع المهارات المستقبلية للموارد البشرية لتحقيق أعلى النتائج واإلرتقاء بمستوى وأداء 

المنظمة، ويمكن تنفيذ عملية المواءمة من خالل تحسين مساهمات األفراد والعمليات والمدخالت 

 Yousuf).ة الصحيحة وبشكل يتماشى مع توجهات المنظمة وأهدافها وتوجيه الجهود والموارد بالطريق

fa, 2018)Musta&  

 يسهاتأس منذ المنظمة على مرت التي السنوات عدد إلىبأنه مصطلح يشير  العمر التنظيمي:

 .اآلن إلى

 وازموالل العالجية الصناعات قطاع تحت تندرج شركات هي: الدوائية الصناعة شركات قطاع

عادةو  الصيدالنية الخام المواد تركيبات بإنتاج تقوم والتي عمان، صناعة بغرفة المدرجة الطبية  ا 

  جديدة. لمنتجات وتطوير بحث بإجراء أيًضا تقوم كما جاهزة، جرعات أشكال على تعبئتها

 (/http://www.aci.org.joفأكثر. ) عامل (100)على  تحتوي التي الشركات أخذ وتم
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 :  النظري األدبأوًلا

بعاده أكل متغير من متغيرات الدراسة بعرض نبذة عن كل متغير و  في هذا الفصل سيتم تقديم

 .كل واحد على حدى

 (Scenarios)سيناريوهات ال

( وهو أحد أهم األساليب المستخدمة في Scenarioأصلها اإليطالي ) إلىتعود كلمة السيناريو 

دأ ر مفهوم تحليل السيناريو باألصل ألغراض إستراتيجية عسكرية، وبيطو وقد تم تدراسات المستقبل، 

من سبعينيات القرن الماضي، فإن تحليل السيناريو استخدم بشكل متنوع كأداة تنبؤية من قبل بعض 

 (Hermanاالستثمار والتخطيط بعيد المدى، ويعدالشركات، وباألخص ألغراض إستراتيجيات 

Kahn أول من أوجد التخطيط على أساس السيناريو في عمله المتعلق بالسيناريوهات المحتملة )

 . (Baqaee,et al, 2020)والمرتبطة بالحروب النووية

 ألنه اإلستراتيجي، التخطيط مرحلة على سابقة ( عن السيناريو أنه مرحلة2017وعبر الشعيبي )

 البيئات هذه أشكال من شكل كل ضوء وعلى المستقبلية المحتملة البيئات مالمح تصور إلى يرمي

 .معها يتناسب معين تنظيمي تشكيل وضع يتم المستقبلية

 دةواح صورة من أكثر في للنظر األذهان تهيئة السيناريو بأنه Paus (2018)كما وصف 

مستقباًل  نظمةالم تواجه أن ويحتمل بعضها عن تختلف مستقبلية بيئات عدة وصف عبر للمستقبل

 .منها واحداً 
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ستقبل جيد م إلىومما سبق نستخلص بأن السيناريو كتابة تفصيلية لسير األحداث للوصول 

أفضل  لىإومرغوب فيه، وذلك بتوضيح كل خطوة مستقبلية وكتابة خصائصها، حتى تصل المنظمة 

حدوث تتنبأ بالمستقبل، بل ترسم صورًا لألحداث الممكنة ال أوع مستقبل ممكن، والسيناريوهات ال تتوق

 في المستقبل.

 أهمية السيناريوهات

بناء السينايوهات، كأحد األساليب النوعية في التفكير االستراتيجي بسبب  إلى الحاجة برزت

التحديات التي تواجهها المنظمات وبخاصة من البيئة الخارجية والتي تتسم بالتغير المستمر والشديد 

 من جهة وصعوبة التكيف معها باألساليب التقليدية والتنبؤية قصيرة المدى من جهة أخرى.

 عمالاست أهمية إلىوانعكاساته على نجاح منظمات األعمال كر االستراتيجي أشار كتاب الفو 

 سيتمکن تاليوبال المستقبل عليه سيكون لما مختلفة بدائل لنا يصور ألنه السيناريوهات، أسلوب

الذهني )صالح،  تفكيرهم سينشط التقويم وهذا الحالي، الموقف تقويم من المنظمات مديري

 .( 2009الدوري،

ذكر في كتابه أن السيناريو يوفر وسيلة لترتيب التصورات حول ما يمكن  Paus (2018)أما 

 مه القرارات اإلستراتيجية اليوم ألفضل فرصة للنجاح غدًا.أن يحمله لنا المستقبل وتحديد ما تقدّ 

م إن دراسة المستقبل من خالل السيناريوهات تعتبر مناسبة ليس فقط الستطالع وفي ضوء ما تقدّ 

نما هي مناسبة أيضًا للتأمل في واقع هذه المنظمة، واستكشاف ما  اآلفاق المستقبلية لمنظمة ما، وا 

 يحمله الواقع الراهن من مضامين يكتنفها الغموض وااللتباس.
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 خطوات بناء السيناريوهات

 اتمنظم نجاح على وانعكاساته اإلستراتيجي في كتاب الفكر( 1119وضح صالح والدوري )

 األعمال، خطوات بناء السيناريوهات وهي كالتالي:

 : اآلتية الخصائص وفق على السيناريوهات بناء فريق اختيار .1

دراك عالي ذاتي حس -  . متميز وا 

 . البيئة ضوضاء عبر بمهارة الضعف نقاط التقاط -

 .األوسع المصالح إلى النظرة في خبرة -

 .بالغموض السماح -

 : اآلتية المواصفات وفق على السيناريوهات بناء عمليات غرفة تأسيس .1

 .واسعة بيانات قواعد توافر -

 . الخبيرة والنظم القرارات دعم نظم توافر -

 . والمعدات األجهزة توافر -

 :طريق عن الموقف، في تحقيقه يحتمل الذي الهدف تحديد .3

 . الموقف تحكم التي األساسية االفتراضات وضع -

 مختلف عوض في المشكلة إلى النظر و/ أو الموقف جوهر في النفس بإسقاط إما الترابطات، إجراء -

 . والتصور الخيالية باعتماد و/ أو

 اهماإحد معطيات تختلف بشكل أكثر أو العادة، في السيناريوهات من أشكال ثالثة إعداد .4

 .نتخيله الذي المستقبل لمواجهة اآلخر عن

 إلى أدت لتيا التطورات سير أو األحداث تسلسل لشرح للسيناريوهات القصصي النص كتابة .5

 بعد عهانتوق التي الحالة إلى اآلن عليه هي الذي الوضع عن الخارجية البيئة شكل تغيير
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 ألحداثا على الحكم من يمكنهم سريعاً  مرجعاً  المديرين سيمنح النص كتابة إن سنوات، عدة

 .الوقت عبر الظهور في اآلخذة واإلتجاهات

 تحدياتال وتشخيص نصوصها وتحليل المقترحة السيناريوهات لمناقشة التفكير أطلق .6

 .االفتراضات صحة وفحص سيناريو كل يتيحها التي المختلفة اإلستراتيجية

 أنواع السيناريوهات

( )السيناريو الخالي Herman Khanهناك أنواع مختلفة من السيناريوهات منها ما أطلق عليها )

( )السيناريو المرجعي Godetومنها حسب رأي ) Surprise Free Scenario)من المفاجآت 

Reference Scenario(، ومنها )سيناريو االتجاهTrend Scenario ( .)2015،العبادي .) 

وميز كتاب أساليب الدراسات المستقبلية بين ثالثة أنواع للسيناريوهات هي )سيناريو مد االتجاه 

جيل عن االتجاه التاريخي(، )سيناريو التأخير عن االتجاه التاريخي( التاريخي(، )سيناريو التع

 (. 2008)عامر،

سيناريو  ،سيناريو العمل المباشر)في هذه الدراسة تم اعتماد سيناريوهات العمل المقترحة التالية 

  .سيناريو العمل الهجين(العمل عن بعد، 

 تالمذكورة في دراسالقد تم اعتماد السيناريوهات 

McKibbin & Fernando, 2020 ; Suresh, 2020)) :لألسباب اآلتية 

 2020 جريت عامكونها دراسات حديثة أ. 

 تبني على األخرى والقطاعات الخدمات من %85 من أكثر الحالي الوبائي الوضع أجبر 

 .سيناريوهات عمل لتواجه التحديات الجديدة وتحافظ على االستمرارية
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 (Direct Workingسيناريو العمل المباشر )

 إلىالًسا الوقت ج أغلبعن الوظائف التي يقضي فيها الموظف  المباشرالعمل سيناريو  ُيعبر

ا تتضّمن أخرى لكنه إلىتختلف تفاصيل العمل المكتبي من شركة و  ،مكتب يؤدي األعمال المكتبية

 ،الفاكس أوالتواصل مع اآلخرين عبر البريد اإللكتروني  ،استخدام أجهزة الكمبيوتر)بشكل عام: 

 .(المهام الورقية والكتابية ،الحفاظ على السّجالت والملفات الخاصة بالشركة

بأّن جميع مكّوناتها من أفراد، مساحات، معّدات، وأثاث  المباشرالعمل سيناريو وتتمّيز بيئة 

 ض لتحقيق أفضل أداء ممكنتكون في الغالب متناسقة ومنسجمة مع بعضها البع

.(Boland,et al, 2020) 

 (Remote Workingسيناريو العمل عن بعد )

 ليشير مصطلحال هذا استخدم عندما السبعينيات، في بعد عن بالعمل كبير بشكل االهتمام بدأ لقد

 ثورة بعد عن العمل يشكل أن المتوقع ومن. العمل مقر أو المكتب عن بعيدة مسافات من العمل إلى

 لعاملينا بين فيما هتماماإل هذا يتزايد يزال وال والعشرين، الحادي القرن في القادمة العمل موقع

 الصناعات من والعديد تصاالت،واإل المعلومات صناعة داخل وبخاصة والمخططين، والموظفين

 .( 2020)الرشيد،األخرى 

 في وفر يقتحق إلىتهدف  رئيسياً  بعد عنفي العمل  الموظفين دوافع أن عام بوجه يتوضح لنا

 في رالوف مثل األسباب، من للعديد البديلة العمل مواقع منويحاولوا العمل  والسفر، التنقل زمن

 .وغيرها اآلمنة، غير العمل حياة وبيئة العائلة، وحياة العمل بين والتوازن التكلفة،
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 (Hybrid Workingسيناريو العمل الهجين )

 غالق،اإل فترة طوال المهنيين من العديد منها عانى التي المنزل من الممتدة العمل فترة بعد

 مثل ذلك،ب القيام فوائد الموظفون وأدرك المكتب، عن بعيًدا العمل على فرقهم قدرة الشركات أدركت

 .السفر وتكلفة الوقت توفير

بأنه المزج بين الدوام في المكاتب ونظام العمل عن بعد بناًء  إذ يعرف سيناريو العمل الهجين

 .(Battiliana,et al, 2012)المهام في المنظمة ى جدول يناسب طبيعة عل

 من جزء وفقه يعمل الذي العمل على أنه أسلوبRoss & Ressia (2015) وعرفته دراسة 

يقسم  نأ يمكن مكاتبها، وفي الشركة مقر من الباقي يعمل بينما بعد، عن أو المنزل من الموظفين

 تيال المهام طبيعة حسب أو محدد، زمني جدول حسب العمل من األسلوبين هذين بين الموظفين

 مقر في ينالموظف وجود األحيان معظم في تتطلب المثال سبيل على التخزين فوظيفة بذلك، تسمح

 يف لشاغلها الدائم الوجود اإلنتاج مصمم مهمة تتطلب ال بينما المخزون، على لإلشراف الشركة

 .بالشركة العمل مكتب

يتضح لنا أن أداء العمل لبعض الوقت من المكتب وبعض الوقت عن ُبعد، سيصبح نمطًا سائدًا 

إدخار  إلى، ألن الشركات ستتطلع 19)-لدى العديد من الشركات بعد جائحة كورونا المستجدة )كوفيد

نتهاج سياسات أكثر رفق  .ُا بالبيئة، من خالل استخدام مساحات عمل أقلاألموال وا 

 (Future Skills) المهارات المستقبلية

القدرة على أداء المهام بإتقان في غضون فترة زمنية معينة وبتكلفة  تم تعريف المهارات بأنها

ة منظمة بطريق ،لألفراد بحل المشكالت المعقدة في سياقات العمل الناشئة والسماح وجهد معقوالن،
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جتماعية، اإلو  الموارد المعرفية والتحفيزية واإلرادية إلىبنجاح وهي تستند  ذاتًيا وتمكينهم من التصرف

 .(Bakhshi,et al, 2017) التعلم القيمة ويمكن اكتسابها في عملية وهي قائمة على

تطورات وتغيرات اليوم في البيئة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية تتطلب أن يتوضح لنا أن 

تكون المؤسسة أكثر مرونة من أجل مواجهة تحديات البيئات المتغيرة بسرعة، إذ تتأثر المنظمات 

 العامة والخاصة بالبيئات الخارجية والداخلية على حد سواء.

 (Importance Future Skills) مهارات المستقبليةالأهمية 

ناشئة من كقدرة على التصرف في السياقات ال يةمهارات المستقبلليمكن تفسير األهمية المتزايدة ل

يؤدي تفاعل األنظمة المعقدة و خالل العديد من المراجع النظرية من مختلف التخصصات العلمية. 

 التنظيم الذاتي وتغيير النظام.  إلى

قة أنه تتميز تغييرات النظام هذه بحقيإذ  "،التنظيم الذاتي إلىهذا التطور "االنجراف وأطلق على 

الحالة السابقة وال تظهر بشكل حتمي، لذلك ال يمكن إجراء التنبؤات.  إلىال يمكن تتبعها بشكل خطي 

 إلىمنة خالل الرق يؤدي التشبيك من خالل الوسائط الرقمية والتفاعل العالمي ووفرة المعلومات منو 

 وياتعلى جميع المستتطورها تغييرات أسرع على مستوى المنظمات االجتماعية، مما يعزز ويسرع 

تسريع التغيير  إلىيؤدي االرتباط بين مستويات النظام البيئي المختلفة و  ،والجزئيالكلي والمتوسط 

 .Ehlers, 2020)) المنظم ذاتًيا

 المستقبلية أبعاد المهارات

بناء المعنى، )المهارات المستقبلية للموارد البشرية التالية بعاد هذه الدراسة سيتم اعتماد أفي 

، محو األمية اسوبيالحالذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير 

 تراضي(.التعاون االفاإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة العبء المعرفي، 
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 لألسباب اآلتية: ) ,2020Ehlers)المذكورة في دراسة  األبعادلقد تم اعتماد 

  2020كونها دراسات حديثة أجريت عام. 

  طرحت الدراسة مهارات العمل الرئيسية المطلوبة في السنوات العشر القادمة، واستبدلت التركيز

ات المطلوبة والقدر  الكفاياتعلى الوظائف المستقبلية بالبحث في عشر مهارات والتي ُتشكل 

عدادات العم  .لفي مختلف الوظائف وا 

 (Sense Makingمعنى )ال بناء

 وربطها للمتعلم السابقة المعرفة تنشيطركز ت تعتمد على التي ةالمعرف وراء مامهارات  إحدى عدتُ 

 للتعلم الدافعية إلى باإلضافة تحصيلها وسهولة الموضوعات فهم له يتيح مما ،ةالالحق بالمعرفة

 مما االرتكاز ومحور االنطالق ةنقط السابقة خبراته تمثل حيث للمتعلم، النشط الدور عن الناتجة

 .(Weng, 2015) النوعي التعلم مستوى إلى الكمي التعلم من واالنتقال المعرفي النمو له يتيح

 المشكالت وحل التفكيرمهارات  إحدى هي المعنى بناء مهارة أن إلى  Introna(2019) ويشير

 تحويل وكذلك إليه نصل أن يجب وما معلومات من لدينا عما التساؤالت طرح على تعمل والتي

 الرمزية (المختلفة المخططات باستخدام مكانية أو بصرية عالقات إلى الفظيً  الموجودة العالقة

 المعرفة في الذاتي التأمل فرص من وتزيد للمعرفة العميق الفهم من المتعلم تمكن والتي) والشكلية

 . الجديدة بالمعرفة وربطها السابقة

 (Social Intelligenceالذكاء اإلجتماعي )

 مع التكيف على الشخص قدرةأنه Al-Shalabi, Salih & Alhalalmeh (2019) عرفه 

 .وسلوكياتهم ومواقفهم ومعتقداتهم الناس قيم وفهم المختلفة الثقافات
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 النفسية الحالة وفهم اكتشاف على القدرةأنه  Herzig,et al, (2019)بينما أوضحت دراسة 

 بالطريقة لها واالستجابة بينها والتمييز ودوافعهم ورغباتهم، ومقاصدهم، ومشاعرهم، لآلخرين والمزاجية

 لدى بوضوح يظهر وهو واإليماءات والصوت الوجه لتعبيرات الحساسية الذكاء يضم المناسبة، وهذا

 .والسياسي اإلجتماعي خصائيالناجح ولإل المعلم

 (Novel & Adaptive Thinkingواالتكيفي )التفكير المبتكر 
 إلى حياتنا تحولت الحالية الحقبة ففي اإلبداع، إلى يحتاج والتكنولوجيا المعلوماتية عصر إن

 يسير أن فال بد البشر، وتفكير تكنولوجيا العصر بين توازن عدم أحدث مما معانيها، بكل الرقمية

 التعليم في شامل تغير مما يستوجب التكنولوجيا، في الهائل التقدم عصر مع جنب إلىجنبًا  التفكير

 .(Davies,et al, 2011)ظ والحف التلقين عن والتخلي والتفكير،

 من يخرج منفتح تفكير هوالتفكير المبتكر والتكيفي بأنه Ward,et al, (2018) وُيعرف 

 للمشكلة، واحدة إجابة من أكثر توليد إلى يؤدي ومتنوعاً  متشعباً  تفكيراً  يكون أن إلى المعتاد التسلسل

 إلى تؤدي التي أو الجديدة، والرؤى األفكار إلى للوصول نستخدمها التي الذهنية العملية بأنه ويعرف

  غير مترابطة. أنها اً سابق يعتبر التي األشياء أو األفكار بين والتأليف الدمج

 (Cross Cultural Competencyالكفاية عبر الثقافات )

 والتواصل الثقافات عبر األشخاص فهم على القدرة لديهم العمال أن الثقافات عبر الكفاءة تعني

على  دريبالت يساعد، و مورديهم أو عمالئهم أو زمالئهم أكانوا سواء فعال، بشكل معهم والتفاعل معهم

 شخصيةال واالستراتيجيات والرؤى المهارات اكتساب على األشخاص الثقافات عبرمهارة الكفاية 

 اليوم قتصادفي إ عمل وضرورة أساسية مهارة مؤكدًا أنها. الذاتي والوعي

Chiu & Shi, 2019).) 
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 األشخاص فهم على أن الكفاية عبر الثقافات هي القدرة Trejo,et al (2015)وتشير دراسة 

 .لسنوات درستها واحدة ثقافة من أناس فقط وليس، فعال بشكل معهم والتفاعل مختلفة ثقافات من

 (Computational Thinking) الحاسوبيالتفكير 

النظم  المشكالت وتصميم لحل الحاسوبي نهج التفكير Csizmadia,et al, (2015)عتبر ي

 التفكير التحليلي من نوعوهو  للحوسبة، األساسية المفاهيم يعتمد على الذي البشري، السلوك وفهم

 في يشتركو  ،ما مشكلة لحل بها نتعامل قد التي العامة الطرق في الرياضي التفكير مع يشترك

 .البشري والسلوك العقل الذكاء، الحوسبة، فهم مع بها نتعامل قدالتي  بالطرق العلمي التفكير

 لصياغة عقلي نشاط على أنهالحاسوبي  التفكيرDenning & Tedre (2019)  عرفيو 

 أو اآللة أو بواسطة اإلنسان الحل هذا ينفذ أن ويمكن لها، حاسوبي حل وتطوير محددة مشكلة

 المشكالت عناصره في لتطبيق الموظفين تهيئة خالل من يتم الحاسوبي التفكير وتطوير كالهما،

 ة.المألوف والمواقف

 (New Media Literacyمحو األمية اإلعالمية الجديدة )

ضرورة ال مفر منها استجابة للنسبة المتزايدة لالستهالك اإلعالمي  الجديدة محو األمية اإلعالمية

 .الذي نعيشه، ونمو صناعة اإلعالم وأهمية المعلومات وتدفقها على مدار الساعة

القدرة على فك رموز  ابأنه (AMLA) ُيعِرفها تحالف محو األمية اإلعالمية بالواليات المتحدةو 

نتاجهاالرسائل اإلعالمية المباشرة والمخف  اأنه إلىيشير و  ،ية، والقدرة على تحليل الرسائل وصنعها وا 

"ضرورة ال مفر منها، كاستجابة منطقية للتغيرات الضخمة في االتصاالت والتقنية اإللكترونية المحيطة 

 .(Eristi & Erdem, 2017) بنا"
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إدراك دور  إلىسعى تبأنها مهارة  (CML) وُيعرفها مركز محو األمية اإلعالمي األمريكي 

بداء الرأي لمواطني  لمركز وكما يقول ا الديمقراطية،اإلعالم في المجتمع، وبناء مهارات االستعالم، وا 

  (Potter, 2018). نطريق التعليم للقرن الحادي والعشري يفه

 (Transdisciplinarityتعددية التخصصات )

مكن حلها من خالل تخصص واحد العديد من المشاكل العالمية اليوم معقدة للغاية بحيث ال ي

ألوجه كالت متعددة اتتطلب هذه المشإذ  ،الزيادة السكانية( أواس الحراري االحتب)مثل مشكلة  فقط

سيشهد  رينر القرن العشبينما تم تشجيع التخصص المتزايد على مداو  ،تخصصاتال ن مختلفم حلوالً 

ي ظهور عل فنشهد هذا بالف حيث ،رةمركز الصدافي  ة التخصصاتيتعددنهج مهارة القرن القادم 

كيمياء و  ي تمزج بين البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيويةالت (تقنية النانو)مثل  مجاالت جديدة للدراسة

حتاج يهذا التحول له آثار كبيرة على مجموعة المهارات التي س، و البروتين، والتخصصات األخرى

 .Ehlers, 2020)) منظماتللا هعمال المعرفة جلب

بحثية تعبر العديد من الحدود التأديبية لوضع نهج  مهارةعلى أنها Scholz (2020) ويعرفها 

أكثر من  أوين اثن مجالالجهود البحثية التي تركز على المشاكل التي تعبر  ىشمولي وهو ينطبق عل

 التخصصات والبحوث.

أنها معرفة القراءة والكتابة والقدرة على فهم المصطلحات والمفردات في تخصصات وُتعرف 

 (Colpaert, 2018).متعددة 

 (Design Mindset) تصميميةعقلية 

 خالل نم تجاهلها يتم ولكن جميًعا لدينا التي القدرات من تستفيد عميقة إنسانية عملية هي

  تعاونيةو  تجريبية عقلية التصميميةعقلية ال وتتطلب تقليدية، األكثر المشكالت حل ممارسات
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 فالموق مع الشخص بها يتعامل التي والمواقف األفكار بأنها العقلية ومتفائلة، وُتعرف

(O'Raghallaigh, 2018). 

 (Cognitive Load Managementإدارة العبء المعرفي )

في العقل ذاكرة ( أن Sweller, 1988المعرفي التي وضعها سويلر ) العبء مهارةتفترض 

( ومحدودة السعة )عاملة( ال تستطيع إال أن تستقبل وتعالج Short Term Memoryقصيرة المدى )

 ( Long Term Memoryعناصر محدودة من المعلومات، وهناك ذاكرة طويلة المدى ودائمة )

 في  ذات سعة غير محدودة يخزن فيها المعلومات بعد معالجتها، وأن الذاكرة المؤقتة تشارك

ذا زادت المعلومات التي تتلقاها الذاكرة المؤقتة في   فهم المعلومات وترميزها في الذاكرة الدائمة، وا 

 مى المتعلم وبالتالي يفـشل التعلحمل ذهني زائد علـ إلىنفس الوقت فإن ذلك يؤدي 

.(Papathanassiou-Zuhrt, 2015) 

هي الكمية الكلية من النشاط العقلي في الذاكرة العامة خالل وقت معين، وُتعرف على أنها 

 ددالعناصر المعرفية التي تدخل ضمن المعالجة الذهنية في وقت مح أوويمكن قياسه بعدد الوحدات 

.(Curum & Khedo, 2021)  

 (Virtual Collaborationفتراضي )اإلتعاون ال

أحد مهارات تطبيقات الواقع المختلط الحديثة التي تساعد في تسهيل العمل الجماعي في المشاريع 

 لىإوتنفيذ ما تفرزه عملية العصف الذهني من أفكار مبتكرة ، فقد اضطرت الكثير من الشركات 

( ألنها لم تستطع لم شمل  19-تجميد مشاريعها وأعمال البحث والتطوير، عند اندالع جائحة )کوفيد 

عاون مثل أدوات الت إلىاألشخاص المعنيين فعليًا، لكن البعض لم يتردد كثيرًا وسارع باالنتقال 
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المالحظات الالصقة اإللكترونية والسبورات الرقمية المشتركة والتحرير المباشر لمواقع "الويكي" 

(Wikisوشرائح العرض والمستندات ) .(Rozman, 2020)  

 (:Technology Readinessهزية التكنولوجية )الجا

 ُتعرف "الجاهزية التكنولوجية" بأنها القدرة على استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لتنمية اإلقتصاد، وزيادة الرفاه، وتشمل مجموعة متعددة من الكفاءات الرقمية والخصائص المختلفة، 

نتاجها، وتقديمها، وتبادلهمثل استخدام أجهزة الحاسوب الستردار الم ا، علومات، وتقييمها، وتخزينها، وا 

والتواصل، والمشاركة في الشبكات عبر اإلنترنت، كما تشمل المهارات الرقمية الضرورية إيجاد 

نتاج وتوصيل المعلومات والطالقة في التقنيات، ومعايير اإلتصاالت والتطبيقا  تومعالجة وا 

.(Hong & Kim, 2018) 

كما وُتعرف "الجاهزية التكنولوجية" بأنها قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من اإلنتاجية 

والنمو الذي يعتمد على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومدى توافر القوانين والتشريعات 

 (.2019المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )بغدادي، 

 (Importance Technology Readinessاهزية التكنولوجية )أهمية الج

تكمن أهمية الجاهزية التكنولوجية في تمكين الشركات من االزدهار والمنافسة حيث يتضمن 

أساس الجاهزية التكنولوجية في قياس سرعة إعتماد اقتصاد ما الوسائل التكنولوجية المتاحة في إطار 

رة هذا االقتصاد من االستفادة التامة من تكنولوجيا المعلومات في تعزيز اإلنتاجية للصناعة ومدى قد

النشاط اليومي وخطوط اإلنتاج من أجل تحسين الجدوى والقدرة على التجديد من أجل المنافسة، 

وتلعب الجاهزية دور في تعزيز اإلنتاجية وتعد النقطة المركزية في توسيع آفاق المعرفة، وتشكل قفزة 

 (.Geng, Law & Niu, 2019نوعية للمنظمات )
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بالجاهزية التكنولوجية لتكون قادرة على إدارة كافة أعمالها  المنظمات اهتمام ضرورة لنا ويتوضح

إلكترونيًا، وتقييم فاعلية خدماتها، وُتمكن عمالءها من القيام بمعامالتهم معها، وتستجيب لهم إلكترونيًا 

 بأعلى كفاءة وفاعلية ممكنة.

مج عقد برا من خاللوذلك ديها المنظمة على رفع مستوى الجاهزية التنظيمية لوأن تحرص 

البحث عن مصادر ، و في نهجها ، وتبني ممارسات القيادة التحويليةلديها لتطوير الكفايات التكنولوجية

لبرامج ص موازنة مالية لتحديث ايتخصو ، بينها وبين المنظمات األخرى مشاريع تكنولوجية مشتركة

 .المستخدمة في أعمالها التكنولوجية

  



33 

 ذات الصلة ثانياا: الدراسات السابقة

 بعنوان:  Davies, Fidler & Gorbis( 2011دراسة ) -
Future Work Skills 2020 

 2020مهارات العمل المستقبلي 
 العمل مهارات ددوُتح العمل مشهد تشكيل ستعيد التي الرئيسية الدوافعتحليل  إلى الدراسة هدفت

 وظائف هعلي ستكون ما االعتبار بعين تأخذ ولم القادمة، العشر السنوات في المطلوبة الرئيسية

 . المستقبل

 )الكفايات قبليةالمست العمل مهارات في الدراسة تبحث المستقبلية الوظائف على التركيز من بدالً و 

عدادات الوظائف مختلف في المطلوبة والقدرات(  العمل. وا 

 بعنوان:  Ross & Ressia( 2015دراسة ) -
Neither Office nor Home: Coworking as an Emerging Workplace 

Choice   

 ًل المكتب وًل المنزل: العمل المشترك كخيار ناشئ في مكان العمل 
 لىع يركز حديث بحثي مشروع من رؤى وتقديم ومراجعة بفحصالقيام  إلى الدراسة هدفت

 وهي ،"المشترك العمل" اسم عليها أطلق التي الصلة وذات الجديدة العمل ممارسات من مجموعة

 بين قعت التي المفتوحة المساحات ذات العمل ببيئات تتميز العمل مكان في الظهور سريعة ظاهرة

 المتزايد خداماالست إلى تدفع التي العوامل ويحلل. تقليدية مكتبية بيئة في والعمل المنزل من العمل

 من ألحيانا من كثير في االنتقائية للمجموعة أفضل تصنيف إلى ويسعى المشترك العمل لمراكز

 العمل زمالء أبحاث من الكثير أن حين في. المشترك العمل لقب تحت حالًيا تعمل التي المنظمات

 يرغ العمل زمالء بين األعمال وريادة واالبتكار التعاون بين الروابط على ركزت قد اآلن حتى

 لخدمات الخاصو  العام القطاعين مؤسسات استخدام كيفية في كذلك تنظر الدراسة هذه فإن المنتسبين،
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 العمل راكزم أن إلى هذه الدراسة وتشير. القائم بعد عن العمل -للمنزل كبديل المشتركة العمل مراكز

 من اشئةن جديدة لمجموعة مفضل بديل عمل كمكان األهمية متزايد متخصًصا مجااًل  تحتل المشتركة

 المنظمة، يرغ العمل أسواق عصر في العمل بمستقبل الصلة وثيق بحث مجال فهي وبالتالي العمال،

 السريع. التكنولوجي والتغير بعد عن العمل

 بعنوان:  Bakhshi, Downing, Osborne & Schneider( 2017دراسة ) -
The Future of Skills: Employment in 2030 

 2030 عام في التوظيف: المهارات مستقبل
 واآلثار التوظيف، تغير لكيفية خريطة لرسم وشاملة جديدة طريقة مااستخد إلى الدراسة هدفت

 رضتوع ،متأكدين غير نكون أن يجب وأين نتوقعه أن يمكن ما وأظهرت. المهارات على المترتبة

 صحةوال الغذاء مثل قطاعات من - العمل سوق من مختلفة أجزاء في المحتملة الديناميكيات أيضاً 

و  ،تنمو أن المرجح من األوسع العام القطاع ومهن الصحية والرعاية التعليم أن وتجد ،التصنيع إلى

 البناء مثل مجاالت في المهارات، منخفضة الوظائف بعض معاناة احتمالية تقل لماذا أيضاً  وضحت

 الضوء سلطت عام وبشكل ،الماضي في ُيفترض كان مما العمل سوق في سيئة نتائج من والزراعة،

 ة،الشخصي المهارات ذلك في بما أكبر، بشكل مطلوبة تكون أن المرجح من التي المهارات على

 .النظم ومهارات العليا، المعرفية والمهارات

 تبني وتعيق المخاطرة من النفور ثقافة في تساهم التي الكاذبة التحذيرات الدراسة وتحدت

 المتحدة، ةوالمملك المتحدة الواليات مثل لبلدان خاص بشكل مهم وهذا والنمو؛ واالبتكار التكنولوجيا

 هيكلية. إنتاجية مشاكل بالفعل تواجه التي

 واألفراد السياسات لصانعي التوعية، ويمكن اختصاصيو بها يقوم التي اإلجراءات إلى أشارتو 

 .للمستقبل أفضل بشكل أنفسهم يجهزوا أن
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-Expósito López, Romero-Díaz de la Guardia Olmos( 2019دراسة ) -
Gómez, Chacón- Cuberos, & Olmedo-Moreno,  :بعنوان 

Enhancing Skills for Employment in the Workplace of the Future 2020 

Using the Theory of Connectivity: Shared and Adaptive Personal 

Learning Environments in a Spanish Context 

 بيئات: اًلتصال نظرية باستخدام 2020  المستقبل في العمل مكان في التوظيف مهارات تعزيز
 إسباني  سياق في والتكيفية المشتركة الشخصية التعلم

تحليل المهارات األساسية إلدماج القصر األجانب غير المصحوبين بذويهم  إلى الدراسة هدفت

(UFMفي مكان العمل، وتطوير مقياس ) الء األفراد هؤ ، شر مهارات أساسية لعمل المستقبللتقييم ع

. البيئات الجديدة للمدن الذكية الحالية إلىهم في الغالب من الشباب دون مؤهالت يحاولون الوصول 

تحديد سكان و  ،UFMهذه الدراسة منهجية تجريبية مع مجموعتين للمقارنة من المراهقين  استخدمت

عدد أخذ العينات متو  ،أوروبا إلىهجرة من شمال إفريقيا من خالل تدفق الاالتحاد من أجل المتوسط 

نشاء مقياس تقريبي لمستوى مهارات العمل المستقبلية كأداة لجمع و  ،مشارًكا 345المراحل الختيار  ا 

تحليل متعدد المتغيرات أظهر اختالفات  وأجرت (EA-HFL-SH2020) البيانات من خالل محاكاة

ج مع تقييم مستوى النتائ تتوافقو  ،لخبرة العملية والمستوى التعليمييرات المدرسية واكبيرة بين المتغ

ومع نموذج التدريب المقترح لمهارات العمل التي تسهل  UFMاكتساب المهارات لمستقبل عمل 

لك، يتم ذ إلىإدراجها في عالم القوى العاملة األوروبية، كدالة للفروق الكبيرة الموجودة. باإلضافة 

التركيز على مصلحة تحديد هذا النوع من المهارات في هذه المجموعة من أجل تطوير برامج التدريب 

 .المناسبة في التعليم العالي من أجل نجاح التوظيف
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 بعنوان: Eskelinen & Kanervo ( 2019دراسة ) -
Creativity and Innovativeness as Future Skills  

 مستقبلية  كمهارات واًلبتكار اإلبداع

 لى أنه دوراً والتأكيد ع واالبتكار اإلبداع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه إلى الدراسة هدفت

 تكون لن اآلن انعرفه التي المهن غالبية أن المتوقع من كان ولقد المستقبلية، العمل حياة في رئيسياً 

 نهج طلوبم. اليوم تخيلها حتى يمكننا ال التي المستقبلية المهن من والعديد عاًما 20 خالل موجودة

 حاجة وهناك ،المستقبل في المهنيين جميع من باستمرار المتغيرة المواقف في والمرونة للعمل مبتكر

 والخيال لوالفضو  النقدي والتفكير المعقدة المشكالت )حل مثل والعشرين، الحادي القرن مهارات إلى

 لمشاركةل العالي التعليم مؤسسات مشروع في. العمل( لحياة الجديدة المتطلبات مع التكيف أجل من

من و  اآلن، عالمية أصبحت السابق في محلية كانت التي التحديات أن ُيرى ،(HEISE) المجتمعية

 تمعالمج من المصلحة وأصحاب الطالب قام حيث جديد، تعليمي نموذج تطوير تم (،(HEISE خالل

  .المشتركة التحديات حل مشاريع في المختلفة المجتمعية التحديات وحل بتحديد المحيط

 من تركةمش فرق في التحديات هذه لمواجهة والفنون اإلبداع على القائمة األساليب تمواستخد

 . جديدة وأفكار جديدة نظر وجهات إيجاد أجل

 يةكيف حول االجتماعية الخدمات في البكالوريوس طالب انعكاسات الدراسة وتحلل وتصف

 ورؤى( N = 37) الطالب تعلم مذكرات من بياناتنا تتكون. التحدي حل مشروع أثناء لإلبداع تجربتهم

 . 2019 الربيع فصل خالل جمعها تم والفنون اإلبداع حول

 في ائالً ه وأصالً  مورداً  اإلبداع يكون أن يمكن حيث السابقة، األبحاث معنتائج الدراسة  تتفق

 أهم البتكارا مع جنب إلى جنباً  اإلبداع يكون أن ويمكن باستمرار، المتغيرة العملية الحياة متطلبات

 لمناخ،ا تغير مثل عالمية مخاطر نواجه عندما والعشرين، الحادي القرن في العملية الحياة مهارات

 المجتمعات.  في االستقطاب وزيادة السكان، وشيخوخة
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 : بعنوان Blut & Wang (2020دراسة ) -
Technology Readiness: a Meta-Analysis of Conceptualizations of the 

Construct and its Impact on Technology Usage  

 التكنولوجيا  استخدام على وتأثيره البناء لمفاهيم البعدي التحليل: التقنية الجاهزية
 فهم أهميته فيوعلى ( TR) ةالتكنولوجي الجاهزية مؤشرالضوء على  تسليط إلى الدراسة هدفت

 أربعة األولية TR بنية تراعيو . أفضل بشكل المتطورة التقنيات واستخدام تبني إلى األشخاص نزوع

. لتكنولوجياا استخدام جماعي بشكل تشرح التي - الراحة وعدم األمن وانعدام والتفاؤل االبتكار - أبعاد

 في والتحقيق أبعادها، فحص إعادة خالل من ((TR فهم تطوير على الحالي البعدي التحليل يعمل

 193 من بيانات باستخدام. TR التكنولوجيا استخدام عالقة في المعتدلة والتأثيرات الوساطة آليات

 مفهوم أن وجدنا فرًدا،  69263بواسطة عنها اإلبالغ تم مقالة 163 من استخالصها تم مستقلة عينة

TR انعدام) مثبطاتوال( والتفاؤل اإلبداع) المحفزات بين يميز األبعاد ثنائي بناء أنه على األفضل هو 

 (. الراحة وعدم األمن

 خالل من لوجياالتكنو  استخدام على األبعاد لهذه المباشرة غير القوية التأثيراتفي الدراسة  ولوحظ

 عالقات لىإ النتائج تشيرو . التكنولوجيا قبول ونموذج والقيمة الجودة رضا سلسلة يقترحهم وسطاء

 وسطاء خالل من تأثيًرا تمارس هذه ((TR أبعاد أن أيًضا ولكن بالمثبطات، مقارنة للمحفزات أقوى

 تعتمد TR - التكنولوجيا استخدام عالقات قوة أن إلى الوسيط نتائج تشير ذلك، على عالوة. مختلفين

/  الطوعي االستخدام) فحصها تم التي الشركة وخصائص ،(النفعية/  المتعة) التكنولوجيا نوع على

 . (البشرية التنمية اإلجمالي؛ المحلي الناتج) الدولة وسياق ،(الشركة دعم اإللزامي؛

 أثيرت لكيفية المديرين فهم النتائج هذه تعززو  ،TR)) بـ والخبرة والتعليم العميل عمر يرتبط أخيًرا،

TR)) التكنولوجيا استخدام على. 
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 بعنوان:  Khatiwada (2020دراسة ) -
How Technology Affects Jobs: A Smarter Future for Skills, Jobs, and 

Growth in Asia 

 آسيا  في والنمو والوظائف للمهارات ذكاءا  أكثر مستقبل: الوظائف على التكنولوجيا تؤثر كيف
 الوظائف على لبللطالرابعة  الصناعية الثورة تغيير كيفية حولتسليط الضوء  إلى الدراسة هدفت

 .هادئال والمحيط آسيا في وظائف الجديدة على التكنولوجيا على المترتبة اآلثار واستكشاف

: وأرخص رعوأس أفضل بشكل األشياء إنتاج إلى دائًما البشر سعى التاريخ مر وأوضحت أنه على

 الطاقة ستخداما إلى األولى، الصناعية الثورة في اإلنتاج أتمتة إلى البخارية والطاقة المياه استخدام من

 تكنولوجياو  اإللكترونيات استخدام إلى الثانية، الصناعية الثورة في بالجملة لإلنتاج الكهربائية

 األوسع التطبيقو  واإلتصال، القصوى، واألتمتة الثالثة، الصناعية الثورة في اإلنتاج ألتمتة المعلومات

 ستؤثر قتها،سب التي الصناعية الثورات مثل تماًما. الرابعة الصناعية الثورة في االصطناعي للذكاء

 .الناس حياة على بعمق الرابعة الصناعية الثورة

 العديد نشاءإ سيتم بينما الوظائف أنواع بعض ستختفي ،الرابعة الصناعية الثورة ظهور وأن مع

 عضب إزاحة أثناءو . أعلى إنتاجية إلى ستؤدي الجديدة التقنيات أن وأظهرت. األخرى الوظائف من

 المزيد تولد لتيا المقابلة للقوى العنان الوقت نفس في الجديدة التقنيات ستطلق أعقابها، في الوظائف

 إيجابًيا. اإلجمالي المستوى على الصافي التأثير وسيكون الوظائف، من

 بعنوان:   Ehlers(2020دراسة ) -
Future Skills and the Future of Higher Education  

 مهارات المستقبل ومستقبل التعليم العالي 
 على لحصولل المستقبلية المهارات لمطالب التجريبي التحديد علىالتركيز  إلى الدراسة هدفت

 البحثو  اإلدارة في لليوم الحالي الساخن الموضوع هو المستقبل مهارات عن البحث. أعلى تعليم
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 يبدو د،مطر  بشكل المتسارعة المنتجات ودورات العالمية، الشبكية المنظمات أوقات في. التنظيمي

 الذين لعملا أصحاب من العظمى الغالبية تتوقع. تساؤل موضع المستقبلية للوظائف التأهيل نموذج

 ميالعال االقتصادي المنتدى عن الصادر" الوظائف مستقبل تقرير" أجل من االستطالع شملهم

(WEF2018)، المهارات ستتحول ،2022 عام القصير بحلول المدى على أنه ،2018 في الصادر 

 في تالتحوال هذه تحدث أن المرجح من أنه حين في: " كبير بشكل الوظائف معظم ألداء المطلوبة

 المشاركون يتوقع العالمي، الصعيد على المختلفة، والمناطق الصناعات عبر مختلف بشكل المهارات

 تظل فةوظي ألداء المطلوبة األساسية المهارات نسبة - المهارات استقرار متوسط أن االستطالع في

 المطلوبة العاملة القوى مهارات في ٪42 تحول متوسط أن يعني مما ، ٪58 حوالي - هي كما

 ".  2022-2018 الفترة خالل

 بالفعل دينال هل المعرفة؟ اكتساب خالل من للمستقبل مؤهلين الخريجون يكون أن حقاً  يمكن هل

 جذرية؟ حاجة أم جديد شيء أم العالي؟ التعليم في الكفاءات لتطوير مناسبة مفاهيم

 بعنوان:  Suresh (2020دراسة ) -
Workspace and postural challenges in Work from Home (WFH) 

Scenario  

  (WFH) المنزل من العمل سيناريو في الوضع وتحديات العمل مساحة
 لجسديةا الرفاهية أي العالمي، الوباء هذا خالل تجاهاًل  األكثر الجانب فهم إلى الدراسة هدفت

 استخدام خالل من اإلنترنت عبر استطالع إجراء تم. المنزل من العمل سيناريو في الوضع وتحديات

(. الهند من غالبيتهم) العالم أنحاء جميع من مشارًكا 326 مجموعه ما شارك. Google نماذج

 تكنولوجيا مجال يليهم( %40) الطالب مجتمع من كانوا المستجيبين غالبية أن النتائج أظهرت

)~  الذكور من أعلى كانت اإلناث نسبة أن لالهتمام المثير ومن. ITES (%16)/  المعلومات

 يديوالف مؤتمرات في شاركوا أنهم بقليل المستجيبين من %50 من أقل أجاب(. %38 مقابل 62%
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 ةغالبي أن هي لالهتمام المثيرة المالحظة كانت. اإلنترنت عبر يتعلمون منهم %28 كان بينما

 وجود من الرغم على. وقت أي في واحدة أداة من أكثر استخدام إلى يميلون( 79%)~ المستجيبين

 على كونالمشار  كان بينما. والظهر الرقبة آالم من المشاركون اشتكى مناسبين، وكرسي دراسة طاولة

 على الوةع. القياسية المريحة العمل ارتفاع نسبة عن غافلين كانوا المناسبة، العمل بظروف دراية

 لعضليةا االضطرابات مثل العمل بمساحة مرتبطة بأمراض دراية على كانوا إنهم المشاركون قال ذلك،

 من لوباء،ا لهذا الرئيسي التأثير كان. بآثارها دراية على يكونوا لم لألسف لكنهم( MSDs) الهيكلية

 ةأهمي فهم جانب إلىهذا . المنزل في مناسبة عمل مساحة إلى الحاجة إدراك هو المريحة، الناحية

 أو (MSDs) وتقليل وضعهم تصحيح على الناس يساعد أن المحتمل من العمل، مكان في الموقف

 المستقبل. في الوضعية آالم

 بعنوان:  McKibbin & Fernando (2020) دراسة -
The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios  

 سيناريوهات سبعة: COVID-19 لـ العالمية الكلية اًلقتصادية اآلثار
 س كوروناجائحة فايرو  تطور لكيفية مختلفة سيناريوهات سبعةعن الكشف  إلى الدراسةهدفت 

COVID-19 طورها التي النمذجة تقنية باستخدام المقبل العام في Lee and McKibbin) )

 واألسواق الكلي االقتصاد نتائج على المختلفة السيناريوهات تأثيرات ودرست. McKibbin ووسعها

 الدراسة في الواردة السيناريوهات ووضحت. DSGE / CGE الهجين العام التوازن نموذج في المالية

 المدى ىعل العالمي االقتصاد على كبير بشكل يؤثر أن يمكن المحتوي المرض تفشي حتى أنه

 العامة حةالص أنظمة في االستثمار زيادة خالل من تجنبها يمكن التي التكاليف حجم وأن ،القصير

 رعايةال أنظمة تكون حيث اً نمو  األقل االقتصادات في خاص بشكل ولكن االقتصادات، جميع في

 .عالية السكان وكثافة اً تطور  أقل الصحية
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 جائحة فايروس كورونالـ المحتملة العالمية االقتصادية التكاليف تحديد الدراسة حاولتو 

COVID-19 عيلصان إرشادات تقديم هو من ذلك الهدفو . مختلفة محتملة سيناريوهات ظل في 

 واعتمدت. لفيروسا لترويض عالمًيا المنسقة يةالسياس لالستجابات االقتصادية الفوائد بشأن السياسات

 الدراسة صتلخو . الوبائية واإلنفلونزا السارس اقتصاديات تقييم من المكتسبة الخبرة على الدراسة

 لصياغة بائيةالو  المعلومات تعديل كيفية وتصف لألمراض الكلي االقتصاد لتكاليف الحالي التكرار

 .العالمي االقتصادي النموذج في تدخل التي االقتصادية الصدمات من سلسلة

 بعنوان: Wang,Liu,Qian,& Parker (2021دراسة ) -
Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic: 

A Work Design Perspective 

 : منظور تصميم العملCOVID-19تحقيق العمل الفعال عن بعد أثناء جائحة 
 عن لعمالا يواجهها التي التحديات الستكشاف األساليب متعدد إجراء تحقيق إلىهدفت الدراسة 

 على تؤثر يالت الفردية واالختالفات االفتراضي العمل خصائص إلى باإلضافة الوقت، هذا في ُبعد

 . التحديات هذه

 األيام يف المنزل من يعملون الذين الصينيين الموظفين مع المنظمة شبه المقابالتخالل  منو 

 العمل ينب التدخل) ُبعد عن للعمل رئيسية تحديات أربعة حددت ،من جائحة فايروس كورونا األولى

 عمللل خصائص أربع إلى باإلضافة ،(بالوحدة والشعور والمماطلة، الفعال، غير والتواصل والمنزل،

 والرصد، الوظيفية، واالستقاللية االجتماعي، الدعم) التحديات هذه تجربة عليها أثرت االفتراضي

 (.للعمال الذاتي االنضباط) رئيسي فردي فرق وعامل( العمل وعبء

جائحة فايروس  أثناء المنزل في يعملون موظًفا 511 منتتكون  استقصائية بيانات باستخدامو 

 . المتمرسة التحديات عبر ورفاهيته العامل بأداء مرتبطة االفتراضي العمل خصائص أن وجدوا ،كورونا
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 لجميع ةالمنخفض بالمستويات إيجابي بشكل مرتبًطا االجتماعي الدعم كان التحديد، وجه علىو 

 مراقبةوال العمل عبء من كل بالوحدة؛ سلًبا مرتبطة الوظيفة استقاللية ُبعد؛ عن العمل تحديات

 ،التسويف بانخفاض ذلك إلى باإلضافة مرتبط العمل وعبء والمنزل العمل بين أكبر بتدخل مرتبطان

 .العالقات هذه من للعديد مهًما وسيًطا الذاتي االنضباط كانو 

 .ابعده وما جائحة فايروس كورونا علىالدراسة  تداعيات وتمت مناقشة

 بعنوان: Jain  (1019( دراسة -
Changing Preferences of Working Patterns in India: Pre & Post-

COVID Scenario.  

  كورونا فيروس انتشار سيناريو وبعد قبل الهند في العمل أنماط تفضيالت تغيير
 وبعد بلق المرن العمل تجاها الهنود وتفضيالت مواقف تغيرت كيف فهم إلىهدفت الدراسة 

 يحتوي يرقص إلكتروني مسح خالل منللدراسة  األولية البيانات جمع تمو  بفايروس كورونا، اإلصابة

 فترة الطو  العمل أنماط تغير كيفية حول رؤى اكتساب في البيانات تحليل ساعد ،أسئلة 11 على

 . العمل مستقبل على عميق تأثير التغييرات لهذه يكون أن يمكن وكيف اإلغالق

 العمل على أجبروا لكنهم ،جائحة فايروس كورونا قبل WFH المستجيبين من قليل عدد مارس

 أي العمل، أوضاع من كل وسلبيات إيجابيات فهموا السبب لهذا ،اإلغالق أثناء الوضع هذا في

 مع ،المختلط/  المرن العمل وضع نحو كبير تحول لوحظ لذلك WFHو العمل مكان إلى الذهاب

 المتغيرة التفضيالت مع بالتكيف السياسات وصانعي الشركات نصح تمو  االعتبار، في ذلك وضع

 .المستقبل في والكفاءة اإلنتاجية من قدر أقصى لتحقيق لموظفيهم

 أن يمكن ام حول والموظفين المباشرين المديرين بين حوار هناك يكون أن يجب أنه اقتراح تمو 

 العمل اتوساع للحاضر التنظيمية الثقافة عن التحول لتمكين حاسم أمر وهو الجميع لصالح يعمل



43 

 الحرية من زيًدام الموظفون فيها يمنح ثقافة إلى واإلنتاجية، االلتزام على كدليل المكتب في الطويلة

 .الرئيسية األهداف تحقيق تم طالما العمل ومكان وقت تحديد في

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثالثاا: 

ارد هي )سيناريوهات العمل، المهارات المستقبلية للمو بين ثالثة متغيرات  ربطت الدراسة الحالية -

ية مما يشكل إضافة نوعسابقة أي دراسة  تدرسهلم البشرية، الجاهزية التكنولوجية( وهذا ما 

 .ة، بحسب علم الباحثللدراسات العربية

 .ابقة، وهذا مالم تدرسه الدراسات السمتغيرًا معدالً  جاهزية التكنولوجيةالدراسة الحالية ال مدتاعت -

جميع الدراسات السابقة التي تناولت المهارات المستقبلية للموارد البشرية كانت دراسات أجنبية،  -

ة الحالية الدراسوال توجد دراسة عربية من بينها تناولت هذا الموضوع وعلى هذا األساس تعتبر 

 من أوائل الدراسات العربية في هذا المجال، بحسب علم الباحثة.

تناولت بعض الدراسات السابقة الموضوعات المذكورة في التطبيق على المنظمات التعليمية  -

والتي لم  ،الصناعة الدوائية في األردن، بحيث ستنطبق هذه الدراسة على شركات بشكل أكبر

 وضوعات فيها.يسبق دراسة هذه الم
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 :الفصل الثالث
 المنهجية واإلجراءات

 

 منهج الدراسة  

ن الدراسة الحالية هي دراسة سببية ذات طابع أل التحليلي؛ المنهج الوصفي ت الدراسةعتمدا

التي  جابة على التساؤالتهداف الدراسة واإلأكثر مالئمة في تحقيق األوُيعد هذا المنهج  ونوعي كمي

 تم وضعها. 

  مجتمع الدراسة

ى ولدى الحصول عل ة الدوائية في األردنالشركات في قطاع الصناعمن الدراسة  مجتمعتكون 

 ن هذه الشركات عددهاأتبين  والجمعية األردنية لمصنعي األدوية حصائيات غرفة صناعة عمانإ

 .(www.aci.org.jo) ( شركة24)

على  دارات تكفي للحصولا  عداد عاملين و أوبالنظر لمتطلبات الدراسة التي تقضي بأن تشمل 

 على الشركات الصناعية التي يكون عدد العاملين عدد من المشاهدات لتحليل متغيراتها تم التركيز

تمت  ( وقد6ملحق رقم )( شركة 15ن عددها )أوعند فرز هذه الشركات تبين  (100)أكثر من فيها 

 تية:سباب اآللأل( من مجموع الشركات %40( شركات منها فقط وتشكل نسبة )6دراسة )

 .االستبانةاستعداد هذه الشركات للتعاون مع الباحثة وتعبئة   -1

بموضوعات متغيرات الدراسة الثالثة )السيناريوهات، المهارات  هذه الشركات لديها اهتمام  -1

 .المستقبلية والجاهزية التكنولوجية(

 . اإللكترونيعلى الرابط  االستباناتاستالم  إمكانية -3

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 دناه:أ( 3-1مبينة بالجدول )هي  كما

 ( 9-3الجدول )
 مجال الدراسة الحالية  اعة الدوائيةالصن ات في قطاعشرك

 رأس المال العمر التنظيمي األفراد العاملين اسم الشركة الرقم
 000 20.000 م1976 413 لصناعة األدوية ةالعربي 1
 000 35.000 م1975 665 دار الدواء للتنمية واالستثمار 1
 35 31.131 م1978 1342 أدوية الحكمة 3
 000 3.000 م1989 751 المتحدة لصناعة األدوية 4
 000 28.816 م1972 682 الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية 5
 500 25.312 م1978 435 األردنية إلنتاج األدوية م.ع.م 6

   4288 المجموع
 (jowww.aci.org.المصدر: غرفة صناعة عمان )

أما مجتمع الدراسة فقد تكون من الفئات التالية: )المدير العام، نائب المدير العام، مدير القسم، 

أما المتبقي منهم وعددهم  1992مدير الوحدة والموظف( وبلغ عدد من تنطبق عليهم شروط الدراسة 

عاملين ( فيشمل مجموعة من ال2296مجتمع الدراسة =  1992 –أفراد المجتمع  4288) 2296

 الغير تنفيذين وعمال الصيانة والخدمات والمؤقتين.

 عينة الدراسة 

لعشوائية طريقة اجميع أفراد عينة الدراسة، فقد تم سحب العينة بال إلىنظرًا لصعوبة الوصول 

، والتي شملت المدير العام، نائب المدير العام، مدير القسم، مدير الوحدة والموظف، والبالغ الطبقية

  (.Sekaran & Bougie, 2016) ( فردًا، هي عينة ممثلة لمجتمعها322حجمها )

 توزيع أفراد العينة حسب الطبقات. (31-الجدول ) ويوضح

  

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 (3-2الجدول )
   توزيع أفراد العينة حسب الطبقات

 عينة الطبقة الواحدة حجم العينة حجم المجتمع الوظيفة
 1 322 6 مدير عام

 1 322 6 نائب مدير عام
 10 322 60 مدير قسم
 20 322 120 مدير وحدة
 290 322 1800 موظف

 322 322 1992 المجموع

 ( خطوات تحديد مجال الدراسة ومجتمعها وعينتها وأسلوب معاينتها1-3ويوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 معاينتهامجال الدراسة ومجتمعها وعينتهاواسلوب (: 1-3الشكل )
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 دوات الدراسةأ

، والمقاالت ،جنبية والعربية  ذات العالقةتتضمن الكتب والمراجع األمصادر المعلومات الثانوية :  -

 بحاث ومحركات البحث.  واأل

 ولية: المعلومات األمصادر  -

 .مهيكلةالول : المقابالت المصدر األ

للدراسة  ةتطوير استبانة تقيس المتغيرات الثالثداة الرئيسية وتم األكانت المصدر الثاني : االستبانة 

 من خالل الخطوات التالية: خضاعها للصدق والثباتا  و 

دبيات األ إلى: تم إعداد فقرات االستبانة وتطويرها باالستناد إعداد فقرات اًلستبانة .1

 ( فقرة.93( التي بلغ عدد فقراتها )5المشار إليها في الملحق رقم )

ا وفيم األداةنوعين من الصدق لغرض التأكد من صدق  استخداملقد تم  :األداةصدق  .1

 األنواع: شرح لهذهيلي 

 :(Face Validity) الصدق الظاهري -

ذوي االختصاص في  األكاديميينمحكمين ( من ال11)على االستبانة  عرض تم

متها للغرض الذي ءصالحية الفقرات ومقدار مال حولرائهم آخذ بواألالجامعات المعتمدة 

 (، وفي ضوء مالحظاتهم تم:4الملحق رقم ) هجلوضعت أل

 ( فقرات من االستبانة.18حذف ) -

 تعديل الصياغة لبعض الفقرات. -

 ( فقرة.75وبعد األخذ بجميع آراء المحكمين خرجت االستبانة بشكلها شبه النهائي في )
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 تم قياسه من خالل التحليل العاملي والتوكيدي. الصدق البنائي التقاربي: -

التحقق  إلى( بحيث يهدف Amos( من خالل برنامج )Factor Loadingحيث تم استخدام ) 

من مدى تشبع فقرات كل بعد من أبعاد متغيرات الدراسة على أبعادها التي تنتمي إليها والتعرف على 

 مدى جودة بيانات الدراسة بالرغم أن مؤشرات الحكم على جودة النموذج كثيرة.

كـــل فـــقـرة مــن فـــقــــرات أداة الـــدراســــة درجــــة للـتـــعـرف علـى إجابات أفراد عيـــنـة تــم إعـــطــــاء 

 : (3-3جدول ) الدراســـة علـى الفـقـرات المـتـعلقة بمـتغـيـــرات الـــدراســـة، وكما يأتی

 (3-3الجدول )
 درجات إجابات أفراد العينة

 .صدق التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير المستقل

برنامج ل غير المستقل )سيناريوهات(، وفقاً ( التحليل العاملي التوكيدي للمت3-1يوضح الشكل )

(AMOS ويعرض الشكل أوزان االنحدار ،) ،المعياري لكل فقرة من فقرات أبعاد المتغير المستقل

 والتي من المفترض أن تكون ممثلة لجزء من هذا البعد.

 

 

 

 
 

 بدرجة منخفضة جداا  بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جداا  اإلجابة
 1 1 3 4 5 الدرجة
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 ( فيQ14(، وهي قيمة الفقرة )0.52ويالحظ من الشكل أن أقل قيمة تم التوصل إليها هي )

ُبعد )سيناريو العمل عن بعد(، وحيث إن هذه الفقرة قيمتها تمثل أقل قيمة مستخلصة وهي أكبر من 

( ، فإنها تعد Hair, et al., 2010(  )0.40القيمة المقبولة في التحليل العاملي التوكيدي والبالغة )

 كافية وتعبر عن أوزان انحدار معياري مقبولة وكافية لفقرات أبعاد المتغير المستقل. 

 (: التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل2-3شكل )
 



51 

 (3-3جدول )ال
 قيم مؤشرات التطابق بين النموذج المتوقع والبيانات الحقيقية للمتغير المستقل )سيناريوهات(.

 النتيجة قيمة المؤشر معيار القبول المؤشر

(CMIN/DF)  قبول 2.213 3وأقل من  1أكبر من 

(GFI)  قبول 0.911 1.95وأقل من  0.90أكبر من 

(AGFI)  قبول 0.872 1.91وأقل  1.85أكبر من 

(CFI)  قبول 0.961 1.97وأقل من  1.95أكبر من 

(RMSEA)  قبول 0.075 1.19وأقل من  1.15أكبر من 

CMIN/DF: Chi-square/degrees of freedom)  ،  GFI: Goodness of Fit Index، AGFI: 

Adjusted Goodness of Fit Index، CFI: The comparative fit index، RMSEA: root mean 

square error of approximation. (Bian, 2011) 

( وهي قيمة تقع ما بين 2.213( بلغ )CMIN/DFأن معيار ) إلىتشير بيانات الجدول السابق 

( وهي GFI( )0.911درجة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة موائمة الجودة ) إلى(، وتشير 1-3)

( AGFI(، وهي قيمة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة مؤشر موائمة الجودة المعدل )0.90أكبر من )

(، وتدل على قيمة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة مؤشر الموائمة 0.85( وهي أكبر من )0.872)

( وتعد مقبولة، أما قيمة مؤشر الجذر التربيعي 0.95( وهي قيمة أكبر من )0.961)( CFIالمقارن )

( وهي  قيمة أقل من الحد األعلى 0.075( فقد بلغت )RMSEAلمتوسطات مربعات أخطاء التقدير )

مناسبة وتوافق البيانات وفق هذا  إلى( ما يشير Bian, 2011( )0.09الذي يجب عدم تجاوزه )

 جمل فإن كــل مـــؤشـــرات النـــموذج جـــــاءت بـقـيـم مـقـبـولـة.المؤشر، وفي الم
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 صدق التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد المتغير التابع -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع3-3شكل )
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فقًا )المهارات المستقبلية(، و ( التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع 3-3يوضح الشكل )

(، ويعرض الشكل أوزان االنحدار المعياري لكل فقرة من فقرات أبعاد المتغير التابع، AMOSلبرنامج )

 والتي من المفترض أن تكون ممثلة لجزء من هذا الُبعد.

( في Q33(، وهي قيمة الفقرة )0.42ويالحظ من الشكل أن أقل قيمة تم التوصل إليها هي )

)بناء المعنى(، وحيث إن هذه الفقرة قيمتها تمثل أقل قيمة مستخلصة وهي أكبر من القيمة  ُبعد

( المشار إليها سابقًا، فإنها تعد كافية وتعبر 0.40المقبولة في التحليل العاملي التوكيدي والبالغة )

 عن أوزان انحدار معياري مقبولة وكافية لفقرات أبعاد المتغير التابع. 

 (4-3جدول )ال
 قيم مؤشرات التطابق بين النموذج المتوقع والبيانات الحقيقية للمتغير التابع )المهارات المستقبلية(.

 النتيجة قيمة المؤشر معيار القبول المؤشر
(CMIN/DF)  قبول  2.44 3وأقل من  2أكبر من 

(GFI)  قبول 0.921 0..5وأقل من  0.90أكبر من 
(AGFI)  قبول 0.877 5..5وأقل  0..5أكبر من 
(CFI)  قبول 0.962 0..5وأقل من  0..5أكبر من 

(RMSEA)  قبول 0.081 .5.5من  41 وأقل 5.50أكبر من 
CMIN/DF: Chi-square/degrees of freedom) , GFI: Goodness of Fit Index، AGFI: 

Adjusted Goodness of Fit Index، CFI: The comparative fit index، RMSEA: root mean 

square error of approximation. (Bian, 2011) 

( وهي قيمة تقع ما بين 2.44( بلغ )CMIN/DFأن معيار ) إلىتشير بيانات الجدول السابق 

( وهي GFI( )0.921درجة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة موائمة الجودة ) إلى(، وتشير 1-3)

( AGFIمقبولة، كما بلغت قيمة مؤشر موائمة الجودة المعدل ) (، وهي قيمة مطابقة0.90أكبر من )

(، وتدل على قيمة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة مؤشر الموائمة 0.85( وهي أكبر من )0.877)

( وتعد مقبولة، أما قيمة مؤشر الجذر التربيعي 0.95( وهي قيمة أكبر من )CFI( )0.962المقارن )
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( وهي  قيمة أقل من الحد األعلى 0.081( فقد بلغت )RMSEAير )لمتوسطات مربعات أخطاء التقد

مناسبة وتوافق البيانات وفق هذا  إلى(، ما يشير Bian, 2011( )0.09الذي يجب عدم تجاوزه )

 المؤشر، وفي المجمل فإن كــل مـــؤشـــرات النـــموذج جـــــاءت بـقـيـم مـقـبـولـة.

 للمتغير المعدلصدق التحليل العاملي التوكيدي  -1

، وفقًا (التكنولوجية الجاهزية( التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المعدل )4-3يوضح الشكل )

(، ويعرض الشكل أوزان االنحدار المعياري لكل فقرة من فقرات أبعاد المتغير AMOSلبرنامج )

 .المعدل، والتي من المفترض أن تكون ممثلة لجزء من هذا البعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المعدل4-3شكل )
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(، وحيث Q61(، وهي قيمة الفقرة )0.52ويالحظ من الشكل أن أقل قيمة تم التوصل إليها هي )

إن هذه الفقرة قيمتها تمثل أقل قيمة مستخلصة وهي أكبر من القيمة المقبولة في التحليل العاملي 

(، فإنها تعد كافية وتعبر عن أوزان انحدار معياري Hair, et al., 2010( )0.40التوكيدي والبالغة )

 مقبولة وكافية لفقرات أبعاد المتغير المعدل. 

 (1-3جدول )ال
 قيم مؤشرات التطابق بين النموذج المتوقع والبيانات الحقيقية للمتغير المعدل )الجاهزية التكنولوجية(.

 النتيجة قيمة المؤشر معيار القبول المؤشر
(CMIN/DF)  قبول 2.69 3وأقل من  1أكبر من 

(GFI)  قبول 0.922 1.95وأقل من  0.90أكبر من 
(AGFI)  قبول 0.882 1.91وأقل  1.85أكبر من 
(CFI)  قبول 0.960 1.97وأقل من  1.95أكبر من 

(RMSEA)  قبول 0.088 1.19وأقل من  1.15أكبر من 
CMIN/DF: Chi-square/degrees of freedom), GFI: Goodness of Fit Index، AGFI: 

Adjusted Goodness of Fit Index، CFI: The comparative fit index، RMSEA: root mean 

square error of approximation(Bian, 2011). 

( وهي قيمة تقع ما بين 2.69( بلغ )CMIN/DFأن معيار ) إلىتشير بيانات الجدول السابق 

( وهي GFI( )0.922درجة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة موائمة الجودة ) إلى(، وتشير 1-3)

( AGFI(، وهي قيمة مطابقة مقبولة، كما بلغت قيمة مؤشر موائمة الجودة المعدل )0.90أكبر من )

بلغت قيمة مؤشر الموائمة (، وتدل على قيمة مطابقة مقبولة، كما 0.85( وهي أكبر من )0.882)

( وتعد مقبولة، أما قيمة مؤشر الجذر التربيعي 0.95( وهي قيمة أكبر من )CFI( )0.960المقارن )

( وهي قيمة تساوي الحد األعلى 0.088( فقد بلغت )RMSEAلمتوسطات مربعات أخطاء التقدير )

وافق البيانات وفق هذا مناسبة وت إلى(، ما يشير Bian, 2011( )0.09الذي يجب عدم تجاوزه )

 المؤشر، وفي المجمل فإن كــل مـــؤشـــرات النـــموذج جـــــاءت بـقـيـم مـقـبـولـة.
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 ثبات األداة 

 تم التأكد من ثبات األداة من خالل التالي:

  لضمان االتساق الداخلي. والثبات المركب الفا –اختبار كروبناخ 

 يعرض الجدول أدناه نتائج الثبات بأسلوب االتساق الداخلي لكرونباخ ألفا 

(Cronbach alpha )( وبأسلوب الثبات المركبCR)مجموع أخطاء 1( = )مجموع التشبعات( /

قيم معدل التباين  إلى( باإلضافة Composite Reliability) 1 القياس( +)مجموع التشبعات(

 . ن متغيرات الدراسةالمستخلص لكل عامل )متغير( م

 .الفا لضمان االتساق الداخلي –اختبار كروبناخ  -

 (السيناريوهاتثبات المحور األول ) -1

 احتسبتثم  ، ومنةدــى حــلــكل ع السيناريوهات المقترحةاد ــعــات ألبــبــالثمستوى  احتسبت الباحثة

متع باالتساق ـــتبانة تــرات االستـــر فقـــتبــوتع ألفا(. –معامل )كرونباخ وفقًا لة، ـعـتمــألبعاد مجلات ــبــالث

( 7-3ويبين الجدول )، كحد أدنى (%70)عامل كرونباخ ألفا ـــبلغت قيمة م ابات إذـــوالث يالداخل

 نتائج اختبار الثبات: 

 ( 7-3جدول )ال
 (212كرونباخ )ن=ا ـفـل ألـــامــدام معــتخــ( باسسيناريوهاتاألول ) المتغيراد ــعــثبات أب

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد
 0.857 10 سيناريو العمل المباشرالبعد األول: 

 0.868 10 سيناريو العمل عن بعد: يالبعد الثان

 0.880 10 سيناريو العمل الهجينالبعد الثالث: 

 0.913 30 ككل المتغير األول

بلغ  )سيناريوهات العمل(اد ـــــعـأب عميـــألفا لجمعامل كرونباخ "( أن 7-3الجدول ) يظهر

دة ــ( كل على حالمتغير المستقلاألول ) المتغيراد ـعـ(، كما أن معامالت كرونباخ ألفا ألب0.913)
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، لسيناريو العمل عن بعد( 0.868)و، لسيناريو العمل المباشر( 0.857عًا، حيث بلغ )ـفــكان مرت

القاعدة المشار إليها سابقًا فإن جميع القيم كانت  إلى ، واستناداً الهجينلسيناريو العمل ( 0.880)و

 ات. ـبــرات بالثـــقــوهذا ما يدل على تمتع الف( %70)أكبر من 

 (المهارات المستقبلية) ثانيال المحورثبات   -2

 احتسبت ومن ثم ةدــى حــلــكل ع المهارات المستقبليةاد ــعــات ألبــبــالثمستوى  احتسبت الباحثة

متع باالتساق ـــتبانة تــرات االستـــر فقـــتبــألفا(. وتع –معامل )كرونباخ مجــتمـعـة، وفقًا لألبعاد لات ــبــالث

( نتائج 8-3ويبين الجدول )، كحد أدنى (%70)عامل كرونباخ ألفا ـــبات إذ بلغت قيمة مـــوالث يالداخل

 اختبار الثبات: 

 ( 2-3جدول )ال
 (212ا كرونباخ )ن=ـفـل ألـــامــدام معــتخــ( باسالمهارات المستقبلية) الثاني المتغيراد ــعــثبات أب

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد
 0.735 3 بناء المعنى البعد األول: 

 0.883 3   الذكاء االجتماعي: يالبعد الثان

 0.738 3 التفكير المبتكر والتكيفي.البعد الثالث: 

 0.720 3 .الكفاية عبر الثقافات: الرابعالبعد 

 0.790  3 التفكير الحاسوبي.: الخامسالبعد 
 0.780  3 .محو األمية اإلعالمية الجديدة: السادسالبعد 
 0.730  3 .تعددية التخصصات: السابعالبعد 
 0.710  3 عقلية تصميمية.: الثامنالبعد 
 0.740  3 .المعرفيإدارة العبء : التاسعالبعد 
 0.734  3 .التعاون االفتراضي: العاشرالبعد 

 0.950  30 ككل المتغير الثاني
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(، 0.950بلغ ) المهارات المستقبليةاد ـــــعـأب عميـــمعامل كرونباخ ألفا لج"( أن 8-3الجدول ) يظهر

عًا، ـفــدة كان مرتــكل على ح (المتغير التابع) الثاني المتغيراد ـعـكما أن معامالت كرونباخ ألفا ألب

للتفكير المبتكر ( 0.738)و، للذكاء االجتماعي( 0.883)و، لبناء المعنى( 0.735حيث بلغ )

( بعد 0.780( لبعد التفكير الحاسوبي، و)0.790( للكفاية عبر الثقافات، و)0.720و) ،والتكيفي

( لبعد العقلية 0.710)( لتعددية التخصصات، و0.730محو األمية اإلعالمية الجديدة، و)

 إلى واستناداً  ( لبعد التعاون االفتراضي.0.734( إلدارة العبء المعرفي، و)0.740التصميمية، و)

رات ـــقــعلى تمتع الف يدلوهذا ما  (%70)القاعدة المشار إليها سابقًا فإن جميع القيم كانت أكبر من 

 ات. ـبــبالث

 (التكنولوجيةالجاهزية ) الثالث المحورثبات   -3

معامل قًا لوف ،لفقرات متغير الجاهزية التكنولوجيةات ــبــالثمستوى  قامت الباحثة باحتساب

عامل ـــغت قيمة مبات إذ بلـــوالث يمتع باالتساق الداخلـــبانة تتــرات االستـــر فقـــتبــألفا(. وتع –)كرونباخ 

 ( نتائج اختبار الثبات: 9-3ويبين الجدول )، كحد أدنى (%70)كرونباخ ألفا 

 ( 1-3جدول )ال
 (196ثبات فقرات المحور الثالث )الجاهزية التكنولوجية( باســتخدام معامل ألـفـا كرونباخ )ن=

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغير
 0.917 15 الجاهزية التكنولوجية

لغ ب متغير الجاهزية التكنولوجيةفقرات  عميـــمعامل كرونباخ ألفا لج"( أن 9-3الجدول ) يظهر

 ات. ـبــرات بالثـــقــعلى تمتع الف ذلك يدلالقاعدة المشار إليها سابقًا فإن  إلى (، واستناداً 0.917)
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 الثبات بطريقة الثبات المركب.  -ثالثاا 

 ( حسب معادلة راجوComposite reliabilityأجرت الـباحثة اختبار الثبات المركب )

(Raju, 1977 المعتمدة على جمع تشبعات الفقرات وتربيعها، التي يمكن الحصول عليها من خالل )

(، وهي ال تتطلب Novick & Lewis, 1967؛ 2016التحليل العاملي االستكشافي )لعون وعايش، 

 تساوي التشبعات بل تراعي اختالفاتها، وهذه المعادلة كما يأتي:

 2 / )مجموع أخطاء القياس( +)مجموع التشبعات(2( = )مجموع التشبعات(CR) الثبات المركب

ار اختب أو( ال تتوفر فيه إمكانية تقدير SPSSأن برنامج التحليل اإلحصائي  ) إلىمع اإلشارة 

( لراجو، حيث تم استخدام البرنامج للتعرف على قيم Composite reliabilityالثبات المركب )

جراء االحتسابات حس2018التشبع)العمري،   ,Fararyالسابقة، وحسب دراسة )ب المعادلة (، وا 

( ومتوسطة إذا تراوحت 0.70( فإن قيم معامالت الثبات المركب تعتبر مرتفعة إذا زادت عن )2011

 (، وقد جاءت النتائج كما يأتي: 0.40( ومنخفضة إذا قلت عن )0.70 إلى 0.40ما بين )

 ثبات المحور األول )السيناريوهات( -9

ثــبــات لألبعاد ال تومن ثم احتسب ة،مستوى الثــبــات للسيناريوهات كل عــلــى حــداحتسبت الباحثة 

 ( نتائج اختبار الثبات المركب: 11-3(، ويبين الجدول )CRمجــتمـعـة، وفقًا لمعادلة الثبات المركب )

 ( 11-3جدول )ال
 (CR) الثبات المركبمعادلة دام ــتخــ( باسسيناريوهاتاألول ) المتغيراد ــعــثبات أب

 الثبات المركبمعامل  عدد التشبعات عدد العبارات البعد
 0.72 6 10 سيناريو العمل المباشرالبعد األول: 

 0.74 7 10 سيناريو العمل عن بعد: يالبعد الثان
 0.71 4 10 سيناريو العمل الهجينالبعد الثالث: 

 0.77 17 30 ككل المتغير األول
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( لجـــميع أبـعـــــاد )سيناريوهات العمل( CR( أن معامل الثبات المركب )11-3يظهر الجدول )

 كان ة( ألبـعـاد المتغير األول )المتغير المستقل( كل على حــدCR(، كما أن معامالت )0.77بلغ )

( 0.71( لسيناريو العمل عن بعد، و)0.74( لسيناريو العمل المباشر، و)0.72مرتــفـعًا، حيث بلغ )

القاعدة المشار إليها سابقًا فإن جميع القيم كانت أكبر من  إلىاريو العمل الهجين، واستنادًا لسين

 ( وهذا ما يدل على تمتع الفــقـــرات بثبات مرتفع. 70%)

 ثبات المتغير الثاني )المهارات المستقبلية(  -1

احتسبت  ، ومن ثمةــى حــداحتسبت الباحثة مستوى الثــبــات ألبــعــاد المهارات المستقبلية كل عــل

( نتائج اختبار 11-3(، ويبين الجدول )CRالثــبــات لألبعاد مجــتمـعـة، وفقًا لمعادلة الثبات المركبة )

 الثبات المركب: 

 ( 99-3جدول )ال
 (CRثبات أبــعــاد المتغير الثاني )المهارات المستقبلية( باســتخــدام معادلة الثبات المركب )

 معامل الثبات المركب عدد التشبعات العباراتعدد  البعد
 0.70 1 3 البعد األول: بناء المعنى 

 0.77 1 3 البعد الثاني: الذكاء االجتماعي 
 0.71 1 3 البعد الثالث: التفكير المبتكر والتكيفي.

 0.70 1 3 البعد الرابع: الكفاية عبر الثقافات.
 0.73 1 3 البعد الخامس: التفكير الحاسوبي.

 0.72 1 3 البعد السادس: محو األمية اإلعالمية الجديدة.
 0.70 1 3 البعد السابع: تعددية التخصصات.

 0.70 1 3 البعد الثامن: عقلية تصميمية.
 0.72 1 3 البعد التاسع: إدارة العبء المعرفي.
 0.71 1 3 البعد العاشر: التعاون االفتراضي.

 0.79 14 30 المتغير الثاني ككل
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(، 0.79بلغ ) المهارات المستقبليةاد ـــــعـأب يعمـــلج معامل الثبات المركب( 11-3الجدول ) يظهر

عًا، ـفــدة كان مرتــ( كل على حالمتغير التابع) الثاني المتغيراد ـعـألب (CRمعامالت الثبات )كما أن 

 ،للتفكير المبتكر والتكيفي( 0.71)و، للذكاء االجتماعي( 0.77)و، لبناء المعنى( 0.70حيث بلغ )

( بعد محو األمية 0.72( لبعد التفكير الحاسوبي، و)0.73( للكفاية عبر الثقافات، و)0.70و)

( 0.72( لبعد العقلية التصميمية، و)0.70( لتعددية التخصصات، و)0.70اإلعالمية الجديدة، و)

ًا القاعدة المشار إليها سابق إلى اداً واستن ( لبعد التعاون االفتراضي.0.71إلدارة العبء المعرفي، و)

 . بثبات مرتفعرات ـــقــعلى تمتع الف يدلوهذا ما  (%70)فإن جميع القيم كانت أكبر من 

 (الجاهزية التكنولوجية) الثالث المتغيرثبات   -3

قًا لمعادلة الثبات وف ،لفقرات متغير الجاهزية التكنولوجيةات ــبــالثمستوى  قامت الباحثة باحتساب

 : المركب ( نتائج اختبار الثبات11-3ويبين الجدول )(، CRالمركب )

 ( 91-3جدول )ال  
 (CRثبات فقرات المتغير الثالث )الجاهزية التكنولوجية( باســتخــدام معادلة الثبات المركب )

 معامل الثبات المركب عدد التشبعات عدد العبارات المتغير
 0.79 5 15 التكنولوجيةالجاهزية 

 

( لجميع  فقرات متغير الجاهزية CR( أن معامل الثبات المركب )11-3يظهر الجدول )

القاعدة المشار إليها سابقًا فإن ذلك يدل على تمتع الفــقـــرات  إلى(، واستنادًا 0.79التكنولوجية بلغ )

 بثبات مرتفع. 

  



61 

 توزيع األداة

 https://bit.ly/3x9cSrq الورقية ورابط اإلستبانة هو لالستبانةلكترونية مطابقة إلقد تم تصميم إستبانة 

باإلضافة  ( فقرة75أصبحت بشكلها النهائي مكونة من )التي  األداةوبعد التأكد من صدق وثبات 

 (، كما مبين أدناه:5المعلومات التعريفية )ملحق رقم  إلى

مستوى ال -العمر -: المعلومات الديموغرافية والـوظيـفيـة، وتشمل: )النوع االجتماعيالجـزء األول

 سنوات الخبرة(. -طبيعة العمل -التعليمي

، يتعلق بالمتــغيــر الــمـسـتـقل )سيناريوهات(، ويـــشـــمــل مـــجـــمــوعة من الفـــقـرات تــقــيـس الجزء الثاني

ــة الـــنــــسـبـيـة للسيناريوهات في شركات الصناعة الدوائية في األردن، من خالل ثالثة األهــــمـيــ

 أبعاد، تتمثل في:

 فقرات(.10 : سيناريو العمل المباشر )البعد األول 

 فقرات(. 10 : سيناريو العمل عن بعد )البعد الثانی 

 فقرات(. 10: سيناريو العمل الهجين )البعد الثالث 

يتــــعلــــق بــالـمـتـغير الـتـابع )المهارات المستقبلية(، ويشـمـل مـجـمـوعـة من الـفـقرات تـقـيس ث، الجزء الثال

األهمية النســـــبية للمهارات المســـــتقبلية في شـــــركات الصـــــناعة الدوائية في األردن، من خالل عشـــــرة 

 أبعاد، تتمثل في: 

 فقرات(.  3) المعنى : بناءالبعد األول 

 فقرات(.  3الذكاء االجتماعي ): البعد الثانی 

 فقرات(.3 : التفكير المبتكر والتكيفي )البعد الثالث 

 فقرات(. 3: الكفاية عبر الثقافات )البعد الرابع 

https://bit.ly/3x9cSrq
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 فقرات(. 3: التفكير الحاسوبي )البعد الخامس 

 فقرات(.3 : محو األمية اإلعالمية الجديدة )البعد السادس 

 رات(.فق 3: تعددية التخصصات )البعد السابع 

 فقرات(. 3: عقلية تصميمية )البعد الثامن 

 فقرات(. 3: إدارة العبء المعرفي )البعد التاسع 

 فقرات(. 3: التعاون االفتراضي )البعد العاشر 

ــرات الجزء الرابع، يتعلق بالمتغير المعدل )الجاهزية التكنولوجية( ــة من الـــفـــقـ ـــ ــوعـ ـــ ــجمـ ـــ ــل مـ ـــ ــشمـ ـــ ، ويـ

 15النــسبـيـة للجاهزية التكنولوجية في شركات الصناعة الدوائية في األردن، وبواقع )تـقـيـس األهــمـيـة 

 فقرة(. 

( Google Driveاستمارة من خالل برنامج ) 322تم توزيعها على عينة الدراسة إلكترونياً بعدد 

وكان السبب  %68استمارة وتشكل نسبة  218وكانت عدد  االستمارات المعادة والصالحة للتحليل 

عدم إكمال المعلومات  أووراء هذا العدد هو ضعف االستجابة في إرجاع االستبانة على الرابط 

 المطلوبة بشكل صحيح وفيما يأتي توضيح لخصائص عينة الدراسة النهائية.
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 (93-3جدول )ال
 توزيع العينة حسب الخصائص الديموغرافية

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 النوع
 %41.3 90 ذكر
 %58.7 128 أنثى

 %900 218 المجموع

 العمر

 %53.7 117 سنة فأقل 30
 %13.3 29 سنة 36أقل من  -31
 %13.8 30 سنة 41أقل من  -36
 %11.1 24 سنة 46أقل من  – 41من 

 %8.3 18 سنة فأكثر 46
 %900 218 المجموع

 المستوى التعليمي

 %6.9 15 دبلوم مجتمع أوثانوية عامة 
 %58.3 127 بكالوريوس
 %11.5 25 دبلوم عال  
 %16.5 36 ماجستير
 %6.9 15 دكتوراه

 %900 218 المجموع

 طبيعة العمل

 %1 0 مدير عام
 %1.4 1 نائب مدير عام 

 %4.6 10 مدير قسم
 %8.3 18 مدير وحدة
 %86.7 189 موظف

 %900 218 المجموع

 الخبرةسنوات 

 %44.5 97 سنوات فأقل 5
 %18.9 63 سنوات 11 – 6من 
 %11.9 26 سنة 15 – 11من 

 %14.7 32 سنة فأكثر 16
 %900 218 المجموع
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( أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور ضمن عينة الدراسة، حيث بلغت 13-3يبين الجدول )

(، وعلى الرغم من أن نسبة اإلناث %41.3( في حين أن نسبة الذكور بلغت )%58.7نسبة اإلناث )

أعلى من نسبة الذكور، إال أن الفرق بين نسبتي الذكور واإلناث كان منخفضًا، ويعود ذلك لطبيعة 

 أن التخصصات الصيدلية في إلىوالتي تفضل توظيف اإلناث، باإلضافة عمل شركات األدوية 

 جات اإلناث أعلى من نسبة الذكور.معظم جامعات األردن يكون فيها نسبة الخري

( من عينة الدراسة كانوا ضمن %53.7كما تشير بيانات الجدول المتعلقة بالعمر أن ما نسبته )

بة األعلى تمثياًل ضمن هذه العينة، يليهم من هم ضمن سنة( وهي النس 31الفئة العمرية )أقل من 

أقل من  -31(، يليهم ذوي الفئة العمرية )%13.8سنة( وبنسبة ) 41أقل من  -36الفئة العمرية )

(، %11.1سنة( وبنسبة ) 46أقل من  – 41(، ويليهم الفئة العمرية )من %13.3سنة( وبنسبة ) 36

(، مما يدل %8.3سنة فأكثر( وبنسبة ) 46الفئة العمرية )يليهم في المرتبة األخيرة من هم ضمن 

على أن شركات صناعة األدوية تهتم باستقطاب وتعيين الفئة الشابة التي تتمتع بالطاقة والدافعية 

والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، وامتالكها للمعلومات الحديثة والمتطورة والمستجدة فيما يتعلق 

 بصناعة األدوية. 

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فيالحظ أن حاملي شهادات البكالوريوس هم الفئة األكثر تمثياًل 

(، يليهم %58.3ضمن عينة العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية، حيث شكلت ما نسبته )

(، يليهم من هم ضمن المستوى التعليمي )دبلوم %16.5من هم في مستوى الماجستير وبنسبة )

( وبنسبة )عا م دبلو  أو(، ويليهم في المرتبة األخيرة من هم ضمن مستوى )ثانوية عامة %11.5ل 

أن معظم العاملين في  إلى(. وتدل هذه النتيجة %6.9مجتمع( و )دكتوراه(، وبنفس النسبة البالغة )

وريوس الشركات صناعة األدوية األردنية هم من الفئة المتعلمة تعليمًا عاليًا)حاملي شهادات البك
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( مجتمعين، ويفسر ذلك في أن غالبية األعمال في شركات %71.4والماجستير(، إذ شكلوا ما نسبته )

صناعة األدوية تتطلب شهادات عليا، وأن تلك الشركات تستقطب من هم ضمن المستويات التعليمية 

 طبيعة المجتمع األردني المتعلم.  إلىمن بكالوريوس فأعلى، باإلضافة 

أن غالبية أفراد العينة هم من الموظفين العاديين، حيث  إلى( 11-3كما تشير بيانات الجدول )

 األقسام(، في حين أن مديري %8.3وبنسبة ) الوحدات(، يليهم مديري %86.7) شكلوا ما نسبته

( وتفسر هذه النتيجة بطبيعة الهياكل %1.4( ونواب المديرين ما نسبته )%4.6شكلوا ما نسبته )

 لتنظيمية والوظيفية لشركات صناعة األدوية.ا

 5( من عينة الدراسة لديهم سنوات خبرة )%44.5وأخيرا أشارت بيانات الجدول أن ما نسبته )

سنوات( وبنسبة  11 – 6سنوات فأقل( شكلوا األغلبية، يليهم من هم ضمن سنوات الخبرة )من 

(، وفي المرتبة %14.7سنة فأكثر( وبنسبة ) 16( ويليهم من هم ضمن سنوات الخبرة )18.9%)

(، وتفسر هذه النتيجة %11.9سنة( وبنسبة ) 15 – 11هم ضمن سنوات الخبرة )من  األخيرة من

ي تركزت طبيعة الفئات العمرية للعينة الت إلىالعينة عند سنوات الخبرة المنخفضة بتركز معظم أفراد 

 سنة فأقل(. 31عند الفئة الشابة )

 متغيرات الدراسة 

 : تيةتم اعتماد المتغيرات اآل

 -سيناريوهات العمل، والذي اعتمد األبعاد اآلتية )سيناريو العمل المباشر :قلالمتغير المست -

 .سيناريو العمل الهجين( –سيناريو العمل عن بعد 

 -ناء المعنىبوالذي اعتمد األبعاد اآلتية )المهارات المستقبلية للموارد البشرية، : المتغير التابع -

 -الحاسوبي يرالتفك -الكفاية عبر الثقافات -والتكيفي التفكير المبتكر -الذكاء االجتماعي
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إدارة العبء  -عقلية تصميمية -تعددية التخصصات -محو األمية اإلعالمية الجديدة

 (. التعاون االفتراضي -المعرفي

 . : الجاهزية التكنولوجيةمعدلالمتغير ال -

 حصائية إلالمعالجة ا

 مجتمع الدراسة وعينتها.تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف  .1

( لعينة واحدة بهدف وصف tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )تم استخدام  .1
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 .حصائياً إتم تفريغ البيانات وتحليلها  .6
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 :الفصل الرابع
 الفرضياتالبيانات واختبار  تحليل

 تمهيد

بات وتقديرات إجاالل ــمن خ ةاحثـبـا الـهـيلـإ تلــوصـتائج الدراسة التي تــنل اً رضــهذا الفصل ع تناول

 أفراد عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المحددة بمنهجية الدراسة. 

وتم االعــتمـاد عـلـى الـمـعـادلة الـتـاليـة لتـحديـد األهمـيـة النسبية للدرجات التي اعتـمـدتـها الدراسة 

 وهي: ( (Fruned, 1982 للتـعـلـيـق علـى الوسـط الـحـسـابي للمتـغيرات

  الــحــد األدنى للبــديـل(/عدد الــمــســـتــويـات -)الــحــد األعـلــى للـبـديــل األهمية النسبية =

                ( =1-5)  / 3 =1.333 

  .( أهمية نسبية منخفضة2.34أواًل: )أقل من 

  .( أهمية نسبية متوسطة3.67أقل من  – 2.34ثانيًا: )من 

 ( أهمية نسبية مرتفعة.5 –3.67ثالثًا: )من 

 إجابات وتقديرات عينة الدراسة على أبعاد متغيرات الدراسةوصف 

عيارية الحسابية واالنحرافات الم األوساطاحتساب  من خالل تقديرات أفراد العينة تم التعرف على

ا الجداول ــهــحــوضــكما توجاءت النتائج من طرف واحد،  (tقيمة اختبار ) إلىباإلضافة  إلجاباتهم،

 اآلتية:
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 ( سيناريوهات العملالمتغير المستقل ) أبعاد أوًل:

 ( 9-3جدول )ال
  سيناريوهات العملواألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد  يالوسط الحساب

 البعد
 الوسط
 يالحساب

اًلنحراف 
 المعياري

 t sigقيمة 
األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 83.46 1.65 3.71 سيناريو العمل المباشرالبعد األول: 

 متوسطة 69.54 1.74 3.48 ي: سيناريو العمل عن بعدالبعد الثان

 متوسطة 76.31 1.69 3.56 سيناريو العمل الهجينالبعد الثالث: 

 متوسطة 11.13 0.43 3.46 المتوسط العام لسيناريوهات العمل

بعاد ألية ـبـسـنـة الـيـمـة حول األهــنــعيــأفراد ال ديراتـقـتمتوسطات أن  (1-4)الجدول تشير بيانات 

المرتبة  العمل المباشر في سيناريو(، وجاء بعد 3.71 – 3.48تراوحت ما بين )سيناريوهات العمل 

، هجينالعمل السيناريو عد (، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بُ 3.71بلغ ) ـيسابــــح وســــطاألولى بأعلى 

اريو العمل سينبعد  في المرتبة األخيرة ، ويليهمتوسطةية ـــة نسبــــيــمــ(، وبأه3.56بلغ ) يحساب وبوسط

 .متوسطة(، وبأهمية نسبية 3.48بلغ ) ي، بوسط حسابعن بعد

 يناريوهاتسلتقديرات أفراد العينة على أبعاد  يكما تشير بيانات الجدول السابق أن الوسط الحساب

متوسطًا من سيناريوهات توى ـسـاك مـ، أي أن هنمتوسطةية ــسبـمية نــ( وبأه3.58كل بلغ )ــك العمل

(، وهي قيمة t( )96.63كما بلغت قيمة اختبار ). العمل في شركات الصناعة الدوائية في األردن

 . (1.96القيمة الجدولية البالغة ) دالة إحصائيًا إذ إنها أكبر من
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 سيناريو العمل المباشرالبعد األول:  -9

 (1-3جدول )ال
 ( على ُبعد سيناريوtاألوساط الحسابية واًلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة وقيمة اختبار ) 

 العمل المباشر

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابی

اًلنحراف 
 المعياری

 tقيمة
sig  

األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 12.26 0.99 3.82 المباشر القدرات الوظيفية.يطور سيناريو العمل  1
 مرتفعة 12.68 0.99 3.85 يزيد سيناريو العمل المباشر من التشارك بالمعرفة.  1
 مرتفعة 13.40 0.95 3.86 ينمي سيناريو العمل المباشر القدرة على اتخاذ القرارات.  3
 متوسطة 9.89 0.99 3.66 يتيح سيناريو العمل المباشر االستقاللية في العمل. 4
 متوسطة 8.82 1.03 3.61 يطور سيناريو العمل المباشر فرص اإلبداع. 5
 مرتفعة 9.92 1.01 3.68 يزيد سيناريو العمل المباشر من ممارسة الرقابة الذاتية. 6
 متوسطة 9.57 0.96 3.62 يقلل سيناريو العمل المباشر الصراعات التنظيمية السلبية. 7
 مرتفعة 10.80 0.96 3.70 سيناريو العمل المباشر على ممارسة التمكين.يشجع  8
 مرتفعة 11.71 1.02 3.81 يعزز سيناريو العمل المباشر روح المنافسة بين الموظفين. 9
 متوسطة 7.36 1.04 3.52 يحافظ سيناريو العمل المباشر على السرية في العمل. 11

 مرتفعة 83.46 0.14 3.71 بعد سيناريو العمل المباشر ككل

ت ما ـــاوحتر  سيناريو العمل المباشررات بعد ـــقـرات أفراد العينة لفـديـقـ( أن ت1-4دول )ــالج يبين

ينمي سيناريو العمل المباشر "ى: ـص علـي تنــ( والت3رة رقم )ـقـفـاءت الــ، وج(3.86 – 3.51) نـيـب

ية ـبـــســـة نــيــوبأهم (3.86بلغ ) ـــيابــسـط حـــوســـ، وبمتولىاألة ـبـرتـمـي الـــف "القدرة على اتخاذ القرارات

يحافظ سيناريو العمل المباشر على السرية "ى: ـص علـنـتي تـ( وال11رة رقم )ــقــاءت الفــج كماة، ــرتفعــم

ر ــشيــكما ت .متوسطة( وبأهمية نسبية 3.51بلغ ) يرة، بمتوسط حسابــيــبة األخــمرتـــفي ال "في العمل

(، 3.71بلغ ) ككل سيناريو العمل المباشر لُبعد ـيسابـأن الوسط الح إلىابق ــات في الجدول السـانـيـبـال

( في الجدول يتبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر tوباستعراض قيم اختبار ) وبأهمية نسبية مرتفعة.

أن قيم المتوسطات التي تم التعبير  إلى( مما يشير 1.15( عند مستوى )1.96من القيمة الجدولية )
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 لىإعنها من خالل أفراد عينة الدراسة كانت تتجه نحو الدرجة الكبيرة.إن تحليل النتائج السابقة يشير 

يناريو العمل سأن شركات الصناعة الدوائية في األردن تطبق سيناريو العمل المباشر بدرجة كبيرة، ف

يطور القدرات ه أن إلى، باإلضافة يزيد من التشارك بالمعرفة، و راراتالمباشر ينمي القدرة على اتخاذ الق

 .يعزز روح المنافسة بين الموظفين، و يشجع على ممارسة التمكينو  الوظيفية

 سيناريو العمل عن بعد: الثانيالبعد  -1

 (3-3جدول )ال
 ( على ُبعد سيناريوtاألوساط الحسابية واًلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة وقيمة اختبار )

 العمل عن بعد  

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
sig 

األهمية 
 النسبية

 متوسطة 4.93 1.11 3.37 يطور سيناريو العمل عن بعد القدرات الوظيفية. 1
 متوسطة 5.34 1.17 3.42 يزيد سيناريو العمل عن بعد من التشارك بالمعرفة. 1

3 
ينمي سيناريو العمل عن بعد القدرة على اتخاذ 

 القرارات. 
 متوسطة 6.67 1.09 3.49

 مرتفعة 9.92 0.99 3.68 يتيح سيناريو العمل عن بعد االستقاللية في العمل. 4
 متوسطة 4.92 1.16 3.39 يطور سيناريو العمل عن بعد فرص اإلبداع. 5

6 
الرقابة يزيد سيناريو العمل عن بعد من ممارسة 

 الذاتية.
 متوسطة 6.53 1.10 3.49

7 
يقلل سيناريو العمل عن بعد الصراعات التنظيمية 

 السلبية.
 مرتفعة 9.95 0.99 3.67

 متوسطة 5.36 1.09 3.39 يشجع سيناريو العمل عن بعد على ممارسة التمكين. 8

9 
يعزز سيناريو العمل عن بعد روح المنافسة بين 

 الموظفين.
 متوسطة 4.71 1.18 3.38

11 
يحافظ سيناريو العمل عن بعد على السرية في 

 متوسطة 7.53 1.05 3.54 العمل.

 متوسطة 69.54 1.74 3.48 سيناريو العمل عن بعد ككل
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ت ما ـــوحترا سيناريو العمل عن بعدرات بعد ـــقـرات أفراد العينة لفـديـقـ( أن ت3-4دول )ــالج يبين

يتيح سيناريو العمل عن بعد "ى: ـص علـي تنــ( والت4رة رقم )ـقـفـاءت الــ، وج(3.68 – 3.37) نـيـب

ية ـبـــســـة نــيــ( وبأهم3.68بلغ ) ـــيابــسـط حـــوســـ، وبمتــىة األولـبـرتـمـي الـــف "االستقاللية في العمل

العمل عن بعد القدرات  يطور سيناريو"ى: ـص علـنـتي تـ( وال1رة رقم )ــقــاءت الفــج كماة، ــرتفعــم

ر ــشيــتو  .متوسطة( وبأهمية نسبية 3.37بلغ ) يرة، بمتوسط حسابــيــبة األخــمرتـــفي ال "الوظيفية

(، 3.48بلغ ) ككل سيناريو العمل عن بعد لُبعد ـيسابـأن الوسط الح إلىابق ــات في الجدول السـانـيـبـال

 .متوسطةوبأهمية نسبية 

( في الجدول يتبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة الجدولية tاختبار )وباستعراض قيم 

أن قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من خالل  إلى( مما يشير 1.15( عند مستوى )1.96)

كات الصناعة أن شر  إلىأفراد عينة الدراسة كانت تتجه نحو الدرجة المتوسطة.وتشير النتائج السابقة 

يقلل و  ،سيناريو العمل عن بعد يتيح االستقاللية في العملة في األردن عينة الدراسة ترى أن الدوائي

رة على اتخاذ ينمي القد، على السرية في العملبآخر  أوبشكل يحافظ ، و الصراعات التنظيمية السلبية

 .القرارات

 سيناريو العمل الهجين : الثالثالبعد  -3
 ( 3-3جدول )ال

 ( على سيناريو العمل الهجينtواًلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة وقيمة )األوساط الحسابية 

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
sig 

األهمية 
 النسبية

 متوسطة 7.83 1.00 3.53 يطور سيناريو العمل الهجين القدرات الوظيفية. 1
 متوسطة 7.16 1.03 3.50 ة.التشارك بالمعرفيزيد سيناريو العمل الهجين من  1
 متوسطة 9.46 0.98 3.63 ُينمي سيناريو العمل الهجين القدرة على اتخاذ القرارات.  3
 متوسطة 8.80 1.02 3.61 يتيح سيناريو العمل الهجين االستقاللية في العمل. 4
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 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
sig 

األهمية 
 النسبية

 متوسطة 8.80 0.99 3.59 يطور سيناريو العمل الهجين فرص اإلبداع. 5
 متوسطة 8.37 0.98 3.56 يزيد سيناريو العمل الهجين من ممارسة الرقابة الذاتية. 6

7 
يقلل سيناريو العمل الهجين الصراعات التنظيمية 

 متوسطة 9.48 0.95 3.61 السلبية.

 متوسطة 7.32 0.99 3.49 ُيشجع سيناريو العمل الهجين على ممارسة التمكين. 8

9 
الهجين روح المنافسة بين ُيعزز سيناريو العمل 

 متوسطة 8.25 1.00 3.56 الموظفين.

 متوسطة 6.88 0.97 3.45 يحافظ سيناريو العمل الهجين على السرية في العمل. 11
 متوسطة 96.63 1.54 3.41 ُبعد سيناريو العمل الهجين ككل

ت ما ـــاوحتر  العمل الهجينسيناريو رات بعد ـــقـرات أفراد العينة لفـديـقـ( أن ت4-4دول )ــالج يبين

ُينمي سيناريو العمل الهجين  ى:ـص علـي تنــ( والت3رة رقم )ـقـفـاءت الــ، وج(3.63 – 3.45) نـيـب

ية ـبـــســـة نــيــ( وبأهم3.63بلغ ) ـــيابــسـط حـــوســـ، وبمتــىة األولـبـرتـمـي الـــف "القدرة على اتخاذ القرارات

يحافظ سيناريو العمل الهجين على السرية "ى: ـص علـنـتي تـ( وال11رة رقم )ــقــالفاءت ــج كما، متوسطة

كما  .متوسطة كذلك( وبأهمية نسبية 3.45بلغ ) يرة، بمتوسط حسابــيــبة األخــمرتـــفي ال "في العمل

كل بلغ ك سيناريو العمل الهجين لُبعد ـيسابـأن الوسط الح إلىابق ــات في الجدول السـانـيـبـر الــشيــت

 .متوسطة(، وبأهمية نسبية 3.56)

( في الجدول يتبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة الجدولية tوباستعراض قيم اختبار )

أن معظم قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من  إلى( مما يشير 1.15( عند مستوى )1.96)

 انت تتجه نحو الدرجة المتوسطة.خالل أفراد عينة الدراسة ك



74 

يناريو سأن شركات الصناعة الدوائية في األردن عينة الدراسة ترى أن  إلىوتشير النتائج السابقة 

الصراعات  يقللالعمل، كما  يتيح االستقاللية في، و العمل الهجين ُينمي القدرة على اتخاذ القرارات

 .يزيد من التشارك بالمعرفة، و الموظفينُيعزز روح المنافسة بين ، و التنظيمية السلبية

 ( المهارات المستقبلية) التابعالمتغير  أبعاد ثانيا:

 ( 4-3جدول )ال
  المهارات المستقبليةواألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد  يالوسط الحساب

 البعد
 الوسط
 يالحساب

اًلنحراف 
 المعياري

 t sigقيمة 
األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 68.56 0.79 3.68 المعنى  بناءالبعد األول: 
 مرتفعة 71.02 0.78 3.75   الذكاء االجتماعي: يالبعد الثان

 مرتفعة 69.43 0.80 3.75 التفكير المبتكر والتكيفي.البعد الثالث: 
 مرتفعة 73.37 0.75 3.72 .الكفاية عبر الثقافات: الرابعالبعد 
 مرتفعة 75.84 0.74 3.81 الحاسوبي.التفكير : الخامسالبعد 
 مرتفعة 72.58 0.77 3.80 .محو األمية اإلعالمية الجديدة: السادسالبعد 
 مرتفعة 71.88 0.76 3.71 .تعددية التخصصات: السابعالبعد 
 مرتفعة 70.51 0.78 3.72 عقلية تصميمية.: الثامنالبعد 
 مرتفعة 77.67 0.72 3.78 .إدارة العبء المعرفي: التاسعالبعد 
 مرتفعة 70.29 0.78 3.71 .التعاون االفتراضي: العاشرالبعد 

 مرتفعة 61.14 0.19 3.43 المتوسط العام لمتغير المهارات المستقبلية

ية ـبـسـنـة الـيـمـة حول األهــنــعيــأفراد ال ديراتـقـتمتوسطات أن  (5-4)الجدول يالحظ من خالل 

ُبعد التفكير الحاسوبي في المرتبة (، وجاء 3.81 – 3.68تراوحت ما بين )ألبعاد المهارات المستقبلية 

 محو األمية اإلعالمية الجديدة،بعد (، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه 3.81األولى بأعلى وسط حسابي )

حسابي  عرفي، وبمتوسطإدارة العبء المبعد ( بأهمية نسبية مرتفعة، يليه 3.80وبمتوسط حسابي بلغ )

(، 3.75الذكاء االجتماعي، وبمتوسط حسابي بلغ )بعد ( بأهمية نسبية مرتفعة، يليه 3.78بلغ )
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(، بأهمية 3.75بأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد التفكير المبتكر والتكيفي، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، بأهمية نسبية مرتفعة، 3.72) الكفاية عبر الثقافات، وبمتوسط حسابي بلغبعد نسبية مرتفعة، يليه 

تعددية  بعد(، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه 3.72عقلية تصميمية، وبمتوسط حسابي بلغ )بعد يليه 

، التعاون االفتراضيبعد (، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه 3.71التخصصات، وبمتوسط حسابي بلغ )

، نىبعد بناء المعالمرتبة األخيرة  (، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه في3.71وبمتوسط حسابي بلغ )

 (، بأهمية نسبية مرتفعة.3.68وبمتوسط حسابي بلغ )

بعاد لتقديرات أفراد العينة على أ يأن الوسط الحساب إلىأيضًا  تشير بيانات الجدول السابقو 

مرتفعًا من توى ـسـاك مـ، أي أن هنمرتفعةية ــسبـمية نــ( وبأه3.74كل بلغ )ــك ةالمهارات المستقبلي

(، t( )89.95كما بلغت قيمة اختبار ) .الصناعة الدوائية في األردنالمهارات المستقبلية في شركات 

  (.1.96وهي قيمة دالة إحصائيًا إذ إنها أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

 ( الجاهزية التكنولوجية) المعدلالمتغير  فقراتثالثا: 

 (1-3جدول )ال
 متغيرعلى ( tوقيمة اختبار )الحسابية واًلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة  األوساط

  الجاهزية التكنولوجية 

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابی

اًلنحراف 
 المعياری

 tقيمة 
sig 

األهمية 
 النسبية

 متوسطة 9.53 1.00 3.65 تمتلك  الشركة رؤية واضحة للتطوير التكنولوجي. 1
 متوسطة 8.34 1.02 3.58 الشركة باإلبداع التكنولوجي.تهتم  1
 متوسطة 9.59 0.95 3.62 تعقد الشركة برامج لتطوير الكفايات التكنولوجية. 3
 متوسطة 9.45 1.01 3.65 تؤمن الشركة البنى التحتية المطلوبة  للتكنولوجيا. 4
 متوسطة 8.85 1.04 3.62 تهيئ الشركة موارد بشرية مؤهلة إلدارة التكنولوجيا. 5
 متوسطة 9.03 0.95 3.58 تتبنى الشركة ممارسات القيادة التحويلية.  6
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 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابی

اًلنحراف 
 المعياری

 tقيمة 
sig 

األهمية 
 النسبية

7 
تبحث الشركة عن مصادر مشاريع تكنولوجية 

 مشتركة.
 متوسطة 8.67 1.00 3.59

 متوسطة 8.83 0.99 3.59 تعقد الشركة برامج تدريبية في التطورات التكنولوجية. 8

9 
مالية لتحديث البرامج تخصص الشركة موازنة 

 التكنولوجية.
 مرتفعة 10.51 0.98 3.70

11 
تحرص الشركة على المشاركة في قواعد بيانات 

 عالمية.
 متوسطة 8.44 1.04 3.59

11 
تعقد الشركة اتفاقيات مع شركات عالمية في 

 التكنولوجيا.
 متوسطة 8.63 1.01 3.59

 متوسطة 8.16 1.05 3.58 إلكترونيًا.تُقيم الشركة مدى فاعلية خدماتها  11

13 
تمكن الشركة عمالءها من القيام بمعامالتهم معها 

 . إلكترونياً 
 متوسطة 7.83 1.06 3.56

 متوسطة 8.64 1.00 3.58 تُقيم الشركة درجة استجابتها للعمالء إلكترونيا. 14
 متوسطة 8.26 0.98 3.55 . تدير الشركة كافة أعمالها إلكترونياً  15

 متوسطة 93.03 0.16 3.10 متغير الجاهزية التكنولوجية ككل

ت ما ـــراوحت متغير الجاهزية التكنولوجيةرات ـــقـرات أفراد العينة لفـديـقـ( أن ت6-4دول )ــالج يبين

تخصص الشركة موازنة مالية "ى: ـص علـي تنــ( والت9رة رقم )ـقـفـاءت الــ، وج(3.71 – 3.55)  نـيـب

ية ـبـــســـة نــيــ( وبأهم3.71بلغ ) ـــيابــسـط حـــوســـ، وبمتــىة األولـبـرتـمـي الـــف "البرامج التكنولوجيةلتحديث 

في  "تدير الشركة كافة أعمالها إلكترونياً "ى: ـص علـنـتي تـ( وال15رة رقم )ــقــاءت الفــج كماة، ــرتفعــم

ات في ـانـيـبـر الــشيــتو  .متوسطةوبأهمية نسبية  3.6655) بلغ يرة، بمتوسط حسابــيــبة األخــمرتـــال

(، 3.61ككل بلغ ) لفقرات متغير الجاهزية التكنولوجية ـيسابـأن الوسط الح إلىابق ــالجدول الس

 .متوسطةوبأهمية نسبية 
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( في الجدول يتبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة الجدولية tوباستعراض قيم اختبار )

أن قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها من خالل  إلى( مما يشير 1.15( عند مستوى )1.96)

 أفراد عينة الدراسة كانت تتجه نحو الموافقة وبدرجة مرتفعة.

تمتلك دراسة عينة ال الدوائية في األردنالصناعة أن شركات  إلىإن تحليل النتائج السابقة يشير 

تعقد و  ،تخصص موازنة مالية لتحديث البرامج التكنولوجية، لذا فإنها رؤية واضحة للتطوير التكنولوجي

تفاقيات مع شركات ا، برامج تدريبية في التطورات التكنولوجية، و برامج لتطوير الكفايات التكنولوجية

 . عالمية في التكنولوجيا

 مدى مالئمة بيانات الدراسة ًلختبار الفرضيات تحليل 

بالتأكد من مدى مالئمة البيانات لتحليل اإلنحدار المتعدد، من خالل االختبارات  قامت الباحثة

 اآلتية: 

 ياختبار التوزيع الطبيع  -9

-Kolmogorovث اختبار)ــدم الباحــخــاستالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة  قق منــللتح

Smirnov(K-S)( 7-4، وجــاءت النــتــائــج موضحة في الجدول). 

 
 ( 4-3الجدول )

 Kolmogorov-Smirnov (K-S)بتطبيق اختبار  يالتوزيع الطبيع

 مستوى الدًللة قيمة اًلختبار البعد
 0.520 1.89 سيناريو العمل المباشر
 0.090 1.61 سيناريو العمل عن بعد

 1.111 1.73 جينهالسيناريو العمل 
 0.120 0.79   بناء المعنى

 0.122 0.78 الذكاء االجتماعي 
 0.137 0.80 .والتكيفي التفكير المبتكر
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 مستوى الدًللة قيمة اًلختبار البعد
 0.127 0.75 الكفاية عبر الثقافات.

 0.120 0.74 الحاسوبي. التفكير
 0.110 0.77 محو األمية اإلعالمية الجديدة.

 0.137 0.76 تعددية التخصصات.
 0.127 0.78 تصميمية.عقلية 

 0.169 0.72 إدارة العبء المعرفي.
 0.127 0.78 التعاون االفتراضي.
 1.181 1.66 الجاهزية التكنولوجية

( أن بيانات الدراسة الحالية المستخدمة في التحليل اإلحصائي كانت ذات 17-4يظهر الجدول )

ع بــيــن تــوزيــع قــيــم المتــغــيــرات وقــيــم التــوزيتوزيع طبـــيعــي، إذ تبين عــدم وجــود فــروق إحصائية 

 (.α≤ 0.05الطبيعي عند مــستوى الداللة )

 اخــتــبـار عــدم الـتـداخـــل الـخـطـي -2

 (Variance Inflation Factor) (VIF)ين ابـتـم الـــخـضــل تــــعامـار مـبـتـاخ ةاحثـبـالت دمــخــاست

ر ـــيـغـتـمـعاد الـــين أبــب ــــيطـخـل الـــداخـتـوى الـــتــق من مســـقـــحــ( للتToleranceه )ــــوح بـمـسـمـالن ـــــايـــوالتب

 .لـقـتـسـمـال

 (6-3الجدول )
 والمتغير المعدل لـقـتـسـمـير الـغـتـمـاد الـــعــبين أب ينتائج اختبار التداخل الخط  

 المتغيرات
Collinearity Statistics 

 Toleranceه ين المسموح باالتب VIF ن يامعامل تضخم التب
 المتغير المستقل

 8411. 1.189 سيناريو العمل المباشر
 5611. 1.784 عدتسيناريو العمل عن 
 5081. 1.970 جينهسيناريو العمل ال

 المتغير المعدل
 0.678 1.476 الجاهزية التكنولوجية
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( كانت جــمـيـعـهـا أكـبــــر من العدد VIFأن قيم معامـــل تضخم الـتبـــايـن )( 8-4يبين الجدول )

(، 1( و)0.01( بين )Tolerance(، كما انحصرت قيم الــتبايــــن المسموح به )5( وأقل من العدد )1)

 بين متغيرات الدراسة.  يوجود مـشـكـلة االرتـبـاط الخـطـعــدم  إلىوهــذا يشــيـر 

 الفرضياتاختبار 

 الفرضية الرئيسة األولى

H0.1سيناريو  ،: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للسيناريوهات المقترحة )سيناريو العمل المباشر
الهجين( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية )بناء المعنى،  العمل سيناريو العمل عن بعد،

الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير الحاسوبي، محو األمية 
اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون 

 في األردن.  شركات الصناعة الدوائيةفي ( α ≥  (0.05وى دًللة إحصائيةاًلفتراضي( عند مست

( من خالل SEMأسلوب نموذج المعادلة المهيكلة ) ةالباحث تالختبار هذه الفرضية استخدم

 (. 9-4(، وكما هو موضح في الشكل )AMOSبرنامج )

 (1-3جدول )ال
 المستقبلية للموارد البشريةتحليل فرضية أثر السيناريوهات المقترحة في المهارات 

 اتجاه التأثير
قيمة معامالت 

 T ة قيم β التأثير
 مستوى الدًللة

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.11 4.31 1.43 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل المباشر

 1.11 4.51 1.47 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل عن بعد 1.515
 1.11 8.11 1.54 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل الهجين

( 1.43( عند ُبعد )سيناريو العمل المباشر( بلغت )β( أن قيمة )9-4تشير بيانات الجدول )

أن أثر هذا البعد في  إلىمما يشير  (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة4.31عنده هي ) T وأن قيمة

( 1.47العمل عن بعد( قد بلغت )عند ُبعد )سيناريو  β ، أما قيمةيالمهارات المستقبلية هو أثر معنو 

أن أثر هذا البعد في  إلى( مما يشير  (sig=0.00( وبمستوى داللة4.51عنده هي )  Tقيمة أنو 
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عند بعد )سيناريو العمل الهجين( βوقد بلغت قيمة  يلية للموارد البشرية هو أثر معنو المهارات المستقب

أن أثر هذا  إلىمما يشير  (Sig =0.00) وبمستوى داللة ( 8.11) عنده هي T( وقيمة 1.54)

 البعد في المهارات المستقبلية للموارد البشرية هو أثر معنوي. 

المشار إليها يتبين أن ُبعد )سيناريو العمل الهجين( كأحد أبعاد )سيناريوهات  βومن خالل قيم 

العمل المقترحة( كــان له الـتأثـيـر األكـبـر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية، تبعه ُبعد )سيناريو 

 العمل عن بعد(، ثم ُبعد )سيناريو العمل المباشر(. 

تقبل الفرضـيـة األولى و  الرئيسيةما تم التوصل إليه من نتائج تـرفـض الـفـرضية العـدمـيـة  علىوبناًء 

سيناريو  ،يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للسيناريوهات المقترحة )سيناريو العمل المباشرالبـديـلة: 

المعنى،  بناءالهجين( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية ) العمل العمل عن بعد، سيناريو

الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير الحاسوبي، محو األمية 

اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون 

 . الدوائية في األردنشركات الصناعة في ( α ≤  (0.05اًلفتراضي( عند مستوى دًللة إحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار الفرضية األولى (9-3)الشكل 
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رعة األولى، قامت باختبار الفرضيات المتف الرئيسيةوبعد أن قامت الباحثة باختبار الفرضية 

 عنها، وكما يأتي: 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى -9

1.1H0. على المهارات المستقبلية المباشر: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل 

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة الحاسوبيالتفكير 

في ( α ≥  (0.05عند مستوى داللة إحصائيةالعبء المعرفي، التعاون االفتراضي( مجتمعة ومنفردة 

  شركات الصناعة الدوائية في األردن.

المباشر  بطريقتين، األول تم فيها اختبار أثر سيناريو العمل الفرعيةاختبرت الباحثة هذه الفرضية 

ى لعلى المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة، والثانية اختبرت أثر سيناريو العمل المباشر ع

كل بعد من أبعاد المهارات المستقبلية بشكل منفصل، وذلك من خالل  أسلوب نموذج المعادلة 

 .(AMOS( على برنامج )SEMالمهيكلة )

 (90-3جدول )ال
 تحليل فرضية أثر سيناريو العمل المباشر في المهارات المستقبلية مجتمعة

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 الدًللةمستوى  T ة قيم β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.161 1.11 6.89 1.41 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل المباشر

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 مستوى الدًللة T ة قيم
Sig 

معامل 
 2Rالتحديد 

 1.194 1.11 5.71 1.44 بناء المعنى  سيناريو العمل المباشر

 اتجاه التأثير
معامالت قيمة 

 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير
Sig 

معامل 
 2Rالتحديد 

 1.194 1.11 5.83 1.44 الذكاء االجتماعي  سيناريو العمل المباشر
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قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
التفكير المبتكر   سيناريو العمل المباشر

 والتكيفي
1.454 5.95 1.11 1.116 

 اتجاه التأثير
قيمة معامالت 

 β التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.161 1.11 5.53 1.411 الكفاية عبر الثقافات  سيناريو العمل المباشر

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.156 1.11 5.49 1.395 التفكير الحاسوبي  سيناريو العمل المباشر

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
محو األمية   سيناريو العمل المباشر

 اإلعالمية الجديدة
1.391 5.17 1.11 1.151 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.158 1.11 5.38 1.398 تعددية التخصصات  سيناريو العمل المباشر

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.141 1.11 4.94 1.377 عقلية تصميمية  سيناريو العمل المباشر

 التأثيراتجاه 
قيمة معامالت 

 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير
Sig 

معامل التحديد 
2R 

 1.135 1.11 5.15 1.367 إدارة العبء المعرفي  سيناريو العمل المباشر

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.197 1.11 4.117 1.311 االفتراضيالتعاون   سيناريو العمل المباشر

(، 6.89عنده هي ) T ( وأن قيمة1.43( بلغت )β( أن قيمة )11-4تشير بيانات الجدول )

أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في المهارات  إلىمما يشير  (Sig =0.00) وبمستوى داللة

أن التباين في سيناريو العمل  (، أي1.161بلغ ) R2، وأن معامل التحديد معنويالمستقبلية هو أثر 

 ( من التباين الحاصل في المهارات المستقبلية. %16.1المباشر استطاع تفسير ما نسبته )
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وبعد أن تم اختبار أثر سيناريو العمل المباشر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة 

اختبار أثر بعد سيناريو العمل  تم(، α  ≥  0.05وتبين وجود أثر معنوي عند مستوى الداللة  )

 المباشر على أبعاد المهارات المستقبلية كل على حدة، وكما يأتي: 

 (:11-4تشير بيانات الجدول )

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.71عنده هي ) T( وأن قيمة 1.44( بلغت )β. أن قيمة )1

ل التحديد ، وأن معاميلمعنى هو أثر معنو باشر في بناء اأن أثر بعد سيناريو العمل الم إلىمما يشير 
2R ( 19.4(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته )1.194بلغ% )

 من التباين الحاصل في بناء المعنى. 

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.83عنده هي ) T( وأن قيمة 1.44( بلغت )β. أن قيمة )1

معامل  ، وأنيكاء االجتماعي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في الذ إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.194بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في الذكاء االجتماعي. 19.4%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.95ي )عنده ه T( وأن قيمة 1.454( بلغت )β. أن قيمة )3

، وأن ينو ير المبتكر والتكيفي هو أثر معأن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في التفك إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.116بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 المبتكر والتكيفي. ( من التباين الحاصل في التفكير 11.6%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.53عنده هي ) T( وأن قيمة 1.411( بلغت )β. أن قيمة )4

، وأن يلكفاية عبر الثقافات هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في ا إلىمما يشير 

بته استطاع تفسير ما نس (، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر1.161بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في الكفاية عبر الثقافات. 16.1%)
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 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.49عنده هي ) T( وأن قيمة 1.395( بلغت )β. أن قيمة )5

، وأن معامل يفي التفكير الحاسوبي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.156بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التفكير الحاسوبي.15.6%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.17عنده هي ) T( وأن قيمة 1.391( بلغت )β. أن قيمة )6

، ية اإلعالمية الجديدة هو أثر معنو األميأن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في محو  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما 1.151بلغ ) 2Rوأن معامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في محو األمية اإلعالمية الجديدة. %15.1نسبته )

 (Sig =0.00) داللة (، وبمستوى5.38عنده هي ) T( وأن قيمة 1.398( بلغت )β. أن قيمة )7

، وأن معامل يفي تعددية التخصصات هو أثر معنو  أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.158بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في تعددية التخصصات. 15.8%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة4.94عنده هي ) T( وأن قيمة 1.377( بلغت )β. أن قيمة )8

أن معامل ، و يشر في عقلية تصميمية هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل المبا إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.141بلغ ) 2Rالتحديد 

 ين الحاصل في عقلية تصميمية. ( من التبا14.1%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.15عنده هي ) T( وأن قيمة 1.367( بلغت )β. أن قيمة )9

، وأن يإدارة العبء المعرفي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.135بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في إدارة العبء المعرفي. 13.5%)
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 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة4.117عنده هي ) T( وأن قيمة 1.311( بلغت )β. أن قيمة )11

، وأن معامل يأن أثر بعد سيناريو العمل المباشر في التعاون االفتراضي هو أثر معنو  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.197بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التعاون االفتراضي. 9.7%)

 لىشكل اختبار الفرضية الفرعية األو  (1-3الشكل )

وبناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج تـرفـض الـفـرضية العـدمـيـة الفرعية األولى وتقبل الفرضـيـة 

البـديـلة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل المباشر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية 

كير الحاسوبي، لكفاية عبر الثقافات، التف)بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، ا

محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون 

≤ 𝛼االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية   في األردن. في شركات الصناعة الدوائية( (0.05

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية -1

2.1H0. : على المهارات المستقبلية  عن بعدال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل

ر الثقافات، والتكيفي، الكفاية عب المبتكرللموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير 

 التفكير الحاسوبي، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة
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في ( α ≥ (0.05العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( مجتمعة ومنفردة عند مستوى داللة إحصائية 

 .في األردنشركات الصناعة الدوائية 

عن  بطريقتين، األول تم فيها اختبار أثر سيناريو العمل ةهذه الفرضية الفرعي الباحثةاختبرت 

بعد بشكل كامل على المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة، والثانية اختبرت أثر سيناريو العمل 

عن بعد على كل بعد من أبعاد المهارات المستقبلية بشكل منفصل، وذلك من خالل  أسلوب نموذج 

 (.11-4(، وكما هو موضح في الشكل )AMOS( على برنامج )SEMالمعادلة المهيكلة )

 (99-3جدول )ال
 تحليل فرضية أثر سيناريو العمل عن بعد في المهارات المستقبلية مجتمعة

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.186 1.11 8.91 1.431 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل عن بعد

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 1.111 1.11 4.85 1.335 بناء المعنى  سيناريو العمل عن بعد

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 مستوى الدًللة T قيمة
Sig 

معامل التحديد 
2R 

 1.113 1.11 7.16 1.461 الذكاء االجتماعي  عن بعدسيناريو العمل 

 اتجاه التأثير
قيمة معامالت 

 T قيمة β التأثير
 مستوى الدًللة

Sig 
معامل التحديد 

2R 
التفكير المبتكر   سيناريو العمل عن يعد

 والتكيفي
1.393 5.77 1.11 1.154 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 الدًللةمستوى  T قيمة
Sig 

معامل التحديد 
2R 

الكفاية عبر   سيناريو العمل غن بعد
 الثقافات

1.447 7.14 1.11 1.111 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 مستوى الدًللة T قيمة
Sig 

معامل التحديد 
2R 

 1.113 1.11 7.64 1.461 التفكير الحاسوبي  سيناريو العمل عن بعد



87 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
محو األمية   سيناريو العمل عن بعد

 اإلعالمية الجديدة
1.381 5.74 1.11 1.144 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 مستوى الدًللة T قيمة
Sig 

معامل التحديد 
2R 

تعددية   سيناريو العمل عن بعد
 0.111 0.00 6.31 0.491 التخصصات

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 β التأثير

 مستوى الدًللة T قيمة
Sig 

معامل التحديد 
2R 

 0.964 0.00 1.13 0.333 عقلية تصميمية  سيناريو العمل عن بعد

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
إدارة العبء   سيناريو العمل عن بعد

 0.949 0.00 1.14 0.393 المعرفي

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل التحديد 

2R 
 0.119 0.00 4.33 0.340 التعاون االفتراضي  سيناريو العمل عن بعد

(، 8.91عنده هي ) T ( وأن قيمة1.431)( بلغت β( أن قيمة )11-4تشير بيانات الجدول )

المهارات أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد في  إلىمما يشير  (Sig =0.00) وبمستوى داللة

(، أي أن التباين في سيناريو العمل 1.186بلغ ) R2، وأن معامل التحديد يالمستقبلية هو أثر معنو 

 ( من التباين الحاصل في المهارات المستقبلية.%18.6عن بعد استطاع تفسير ما نسبته )

وبعد أن تم اختبار أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة 

(، سيتم اختبار أثر بعد سيناريو العمل عن α ≤ 0.05وتبين وجود أثر معنوي عند مستوى الداللة  )

 بعد على أبعاد المهارات المستقبلية كل على حدة، وكما يأتي: 

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة4.85عنده هي ) T( وأن قيمة 1.335( بلغت )β. أن قيمة )1

التحديد  ، وأن معامليو بعد في بناء المعنى هو أثر معن أن أثر بعد سيناريو العمل عن إلىمما يشير 
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2R ( 11.1(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته )1.111بلغ% )

 من التباين الحاصل في بناء المعنى. 

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة7.16عنده هي ) T( وأن قيمة 1.461( بلغت )β. أن قيمة )1

عامل ، وأن ميفي الذكاء االجتماعي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته 1.113بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في الذكاء االجتماعي. 11.3%)

مما  (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.77عنده هي ) T( وأن قيمة 1.393( بلغت )β. قيمة )3

، وأن معامل يير المبتكر والتكيفي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد في التفك إلىيشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.154بلغ ) 2Rالتحديد 

 ر والتكيفي. ( من التباين الحاصل في التفكير المبتك15.4%)

مما  (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة7.14عنده هي ) T( وأن قيمة 1.447( بلغت )βقيمة ). 3

، وأن معامل يلكفاية عبر الثقافات هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد في ا إلىيشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته 1.111بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في الكفاية عبر الثقافات. 11.1%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة7.64عنده هي ) T( وأن قيمة 1.461( بلغت )β. أن قيمة )5

، وأن معامل يلتفكير الحاسوبي هو أثر معنو في اأن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته 1.113بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التفكير الحاسوبي. 11.3%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة5.74عنده هي ) T( وأن قيمة 1.381( بلغت )β. أن قيمة )6

، ية اإلعالمية الجديدة هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد في محو األمي إلىمما يشير 
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(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما 1.144بلغ ) 2Rوأن معامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في محو األمية اإلعالمية الجديدة. %14.4نسبته )

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة8.41عنده هي ) T( وأن قيمة 1.511( بلغت )β). أن قيمة 7

، وأن يفي تعددية التخصصات هو أثر معنو  أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما 1.161بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 باين الحاصل في تعددية التخصصات. ( من الت%16.1نسبته )

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة6.64عنده هي ) T( وأن قيمة 1.433( بلغت )β. أن قيمة )8

معامل  ، وأنيعد في عقلية تصميمية هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن ب إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته 1.187بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في عقلية تصميمية. 18.7%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة6.95عنده هي ) T( وأن قيمة 1.414( بلغت )β. أن قيمة )9

وأن  ،يعبء المعرفي هو أثر معنو ارة الأن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد في إد إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما 1.171بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في إدارة العبء المعرفي. %17.1نسبته )

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة7.33عنده هي ) T( وأن قيمة 1.471( بلغت )β. أن قيمة )11

، وأن معامل يي التعاون االفتراضي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل عن بعد ف إلىيشير  مما

(، أي أن التباين في سيناريو العمل عن بعد استطاع تفسير ما نسبته 1.111بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التعاون االفتراضي. 11.1%)
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 الفرعية الثانيةشكل اختبار الفرضية  (3-3الشكل )

وبناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج تـرفـض الـفـرضية العـدمـيـة الفرعية الثانية وتقبل الفرضـيـة 

البـديـلة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل عن بعد بشكل كامل على المهارات المستقبلية 

افات، لتفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقللموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، ا

التفكير الحاسوبي، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة 

≤ 𝛼عند مستوى داللة إحصائية مجتمعة ومنفردة العبء المعرفي، التعاون االفتراضي(  0.05) )

 شركات الصناعة الدوائية في األردن.في 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

1.3H0. : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة التفكير الحاسوبي، محو األمية اإلعالمية الجديدة

في ( α ≥ 0.05(العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( مجتمعة ومنفردة عند مستوى داللة إحصائية 

 .شركات الصناعة الدوائية في األردن
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الهجين  بطريقتين، األول تم فيها اختبار أثر سيناريو العمل الفرعيةاختبرت الباحثة هذه الفرضية 

بشكل كامل على المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة، والثانية اختبرت أثر سيناريو العمل 

الهجين على كل بعد من أبعاد المهارات المستقبلية بشكل منفصل، وذلك من خالل  أسلوب نموذج 

  (.11-4(، وكما هو موضح في الشكل )AMOS( على برنامج )SEMالمعادلة المهيكلة )

 (91-3جدول )ال
 تحليل فرضية أثر سيناريو العمل الهجين في المهارات المستقبلية مجتمعة

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.371 1.11 13.67 1.618 المهارات المستقبلية  سيناريو العمل الهجين

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.511 1.11 11.45 1.718 بناء المعنى  سيناريو العمل الهجين

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.419 1.11 11.11 1.647 الذكاء االجتماعي  الهجين سيناريو العمل

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
التفكير المبتكر   سيناريو العمل الهجين

 والتكيفي
1.713 11.49 1.11 1.518 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
  β التأثير

 الدًللةمستوى  T قيمة
Sig 

معامل 
 2Rالتحديد 

 1.413 1.11 11.94 1.651 الكفاية عبر الثقافات  سيناريو العمل الهجين

 اتجاه التأثير
قيمة معامالت 

 T قيمة β التأثير
 مستوى الدًللة

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.317 1.11 8.99 1.563 التفكير الحاسوبي  سيناريو العمل الهجين

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
محو األمية   سيناريو العمل الهجين

 اإلعالمية الجديدة
1.491 7.41 1.11 1.141 
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قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.319 1.11 8.711 1.565 التخصصاتتعددية   سيناريو العمل الهجين

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.354 1.11 9.18 1.595 عقلية تصميمية  سيناريو العمل الهجين

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
إدارة العبء   سيناريو العمل الهجين

 المعرفي
1.565 9.48 1.11 1.319 

قيمة معامالت  اتجاه التأثير
 مستوى الدًللة T قيمة β التأثير

Sig 
معامل 

 2Rالتحديد 
 1.343 1.11 8.87 1.586 التعاون االفتراضي  سيناريو العمل الهجين

(، 13.67عنده هي ) T ( وأن قيمة1.618)( بلغت β( أن قيمة )11-4تشير بيانات الجدول )

أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين في المهارات  إلىمما يشير  (Sig =0.00) وبمستوى داللة

(، أي أن التباين في سيناريو العمل 1.371بلغ ) R2، وأن معامل التحديد يالمستقبلية هو أثر معنو 

 ( من التباين الحاصل في المهارات المستقبلية. %37.1الهجين استطاع تفسير ما نسبته )

وبعد أن تم اختبار أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية للموارد البشرية مجتمعة 

(، سيتم اختبار أثر بعد سيناريو العمل α ≤ 0.05وتبين وجود أثر معنوي عند مستوى الداللة  )

 الهجين على أبعاد المهارات المستقبلية كل على حدة، وكما يأتي: 

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة11.45عنده هي ) T( وأن قيمة 1.718( بلغت )β. أن قيمة )1

التحديد  ، وأن معامليعنو هجين في بناء المعنى هو أثر مأن أثر بعد سيناريو العمل ال إلىمما يشير 
2R ( 51.1(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته )1.511بلغ% )

 من التباين الحاصل في بناء المعنى. 
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 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة11.11عنده هي ) T( وأن قيمة 1.647( بلغت )β. أن قيمة )1

معامل  ، وأنيفي الذكاء االجتماعي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.419بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في الذكاء االجتماعي. 41.9%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة11.49)عنده هي  T( وأن قيمة 1.713( بلغت )β. أن قيمة )3

، وأن يو ير المبتكر والتكيفي هو أثر معنأن أثر بعد سيناريو العمل الهجين في التفك إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل المباشر استطاع تفسير ما نسبته 1.518بلغ ) 2Rمعامل التحديد 

 مبتكر والتكيفي. ( من التباين الحاصل في التفكير ال51.8%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة11.94عنده هي ) T( وأن قيمة 1.651( بلغت )β. أن قيمة )4

، وأن معامل يلكفاية عبر الثقافات هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين في ا إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.413بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في الكفاية عبر الثقافات. 41.3%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة8.99عنده هي ) T( وأن قيمة 1.563( بلغت )βقيمة ) . أن5

، وأن معامل يلتفكير الحاسوبي هو أثر معنو في اأن أثر بعد سيناريو العمل الهجين  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.317بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التفكير الحاسوبي. 31.7%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة7.41عنده هي ) T( وأن قيمة 1.491( بلغت )β. أن قيمة )6

، ية اإلعالمية الجديدة هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين في محو األمي إلىيشير  مما

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما 1.141بلغ ) 2Rوأن معامل التحديد 

 ( من التباين الحاصل في محو األمية اإلعالمية الجديدة. %14.1نسبته )
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 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة8.711عنده هي ) T( وأن قيمة 1.565( بلغت )β. أن قيمة )7

، وأن معامل يفي تعددية التخصصات هو أثر معنو  أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.319بلغ ) 2Rالتحديد 

 اين الحاصل في تعددية التخصصات. ( من التب31.9%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة9.18عنده هي ) T( وأن قيمة 1.595( بلغت )β. أن قيمة )8

ن معامل ، وأيين في عقلية تصميمية هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل الهج إلىمما يشير 

هجين استطاع تفسير ما نسبته (، أي أن التباين في سيناريو العمل ال1.354بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في عقلية تصميمية.35.4%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة9.48عنده هي ) T( وأن قيمة 1.565( بلغت )β. أن قيمة )9

، وأن معامل يإدارة العبء المعرفي هو أثر معنو أن أثر بعد سيناريو العمل الهجين في  إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.319بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في إدارة العبء المعرفي.31.9%)

 (Sig =0.00) (، وبمستوى داللة8.87عنده هي ) T( وأن قيمة 1.586( بلغت )β. أن قيمة )11

، وأن معامل يتعاون االفتراضي هو أثر معنو ي الأن أثر بعد سيناريو العمل الهجين ف إلىمما يشير 

(، أي أن التباين في سيناريو العمل الهجين استطاع تفسير ما نسبته 1.343بلغ ) 2Rالتحديد 

 ( من التباين الحاصل في التعاون االفتراضي.  34.3%)
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 ثالثةشكل اختبار الفرضية الفرعية ال (3-3الشكل )

وبناًء على ما تم التوصل إليه من نتائج تـرفـض الـفـرضية العـدمـيـة الفرعية الثالثة وتقبل الفرضـيـة 

البـديـلة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية للموارد البشرية 

كير الحاسوبي، لكفاية عبر الثقافات، التف)بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، ا

محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون 

≥ 𝛼(عند مستوى داللة إحصائية مجتمعة ومنفردة االفتراضي(  شركات الصناعة في ( 0.05

 الدوائية في األردن.

عليها أن السيناريو العمل الهجين جاء بالمرتبة األولى من  يظهر من خالل النتائج المتحصل

حيث التأثير ومن حيث درجة المواءمة مع المهارات؛ إذ حقق مواءمة مع المهارات العشر كافة 

 وبأعلى معدالت تأثير مقارنة بسيناريو العمل المباشر وسيناريو العمل عن بعد.

 الثانيةالرئيسة الفرضية 
H0.2 لية على المهارات المستقب ية من أثر السيناريوهات المقترحةالجاهزية التكنولوج: ًل تعدل

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 
التفكير الحاسوبي، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إدارة 

≥ 𝜶(العبء المعرفي، التعاون اًلفتراضي( عند مستوى دًللة إحصائية 𝟎. شركات في ( 𝟎𝟓
 في األردن. الصناعة الدوائية
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استخدمت الباحثة تحليل االنحدار الهرمي المتعدد لبيان أثر الجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر 

يو العمل سينار  -سيناريو العمل عن بعد -أبعاد السيناريوهات المقترحة )سيناريو العمل المباشر

، وجاءت دندوائية في األر صناعة الالالهجين( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية في شركات 

 (.13-4النتائج كما يوضحها الجدول )

 (93-3جدول )ال
ترحة على ريوهات المقالسيناأبعاد تحليل اًلنحدار الهرمي المتعدد ألثر الجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر 

 المهارات المستقبلية للموارد البشرية

ر يالمتغ
 رات المستقلةيالمتغ التابع

 ةيالخطوة الثان الخطوة اًلولى

β مةيق (t) 
 (t) مةيق Sig t β المحسوبة

 Sig t المحسوبة

المهارات 
 المستقبلية

 0.000 7.89 0.512 1.11 4.31 1.43 سيناريو العمل المباشر
 0.000 8.91 0.578 1.11 4.51 1.47 سيناريو العمل عن بعد
 0.030 12.55 0.669 1.11 8.11 1.54 سيناريو العمل الهجين
 0.000 15.210 0.816  الجاهزية التكنولوجية

 2R 0.515 0.666د يمعامل التحد
2R Δ 0.515 0.151 

F Δ 75.715 95.91 
Sig Δ F 0.000 0.000 

 

 

( بعد إدخال المتغير المعدل في أثر السيناريوهات المقترحة على المهارات 2R(: التغير في قيمة )4-3)شكل ال
 المستقبلية للموارد البشرية

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.515
0.666

(بدون المتغير المعدل)النموذج األول  (بوجود المتغير المعدل)النموذج الثاني 
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( نتائج االنحدار المتعدد الهرمی القائم على نموذجين، إذ عـكــست نتـائـج 13-4يعرض الجدول )

د أثر ذو داللة إحصــائـيـة للمتـغـيـرات المـسـتـقلة المـمثـلـة النموذج األول المبنــية على الخـطـوة األولى وجو 

 (F=75.715)بـ)السيناريوهات المقترحة( في المهارات المستقبلية للموارد البشرية، حيث كانت قيمة 

( كما كانت قيمة معامل التحديد 0.05وهي أقل من ) (sig F= 0.000)وبمستوى داللة 

(R2=0.515)  السيناريوهات المقترحة( قد فسرت ما نسبته  أبعاد متغير أن إلىوهذا يشير(

 ( من التباين الحاصل في )المهارات المستقبلية(.51.5%)

وفي الخطوة الثانية تم إدخال متغير )الجاهزية التكنولوجية( لنموذج االنحدار حيث ازدادت  

 ة( وهذه الزيادة دالة إحصائيًا حيث كانت قيم%15.1بنسبة ) 2R قيمة معامل التحديد

(Δ F=95.90)   وبمستوى داللة(sig Δ F=0.000)  ة(، كما كانت قيم(0.05وهي أقل من 

 (β =0.816)  عند )الجاهزية التكنولجية( وقيمة(t=15.210)   وبمستوى داللة(sig.=0.000) 

لمقترحة( في ا السيناريوهات)ر جية في تعديل )تحسين( أثتكنولو للجاهزية ال يوهذا يؤكد األثر المعنو 

( %15.1)المهارات المستقبلية للموارد البشرية(، حيث تحسنت نسبة تفسير التباين الكلي بنسبة )

 .(%66.6) إلى( %51.5لترتفع من )

عدل ت ة العدمية الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:يوعليه ترفض الفرضية الرئيس

رية )بناء المهارات المستقبلية للموارد البشعلى الجاهزية التكنولوجية من أثر السيناريوهات المقترحة 

المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير الحاسوبي، محو 

دارة العبء المعرفي، التعاون األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إ

 في األردن. في شركات الصناعة الدوائية( α ≥ 0.05) االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية

ها، ة الثانية، قامت الباحثة باختبار الفرضيات المتفرعة منيوبعد أن تم اختبار الفرضية الرئيس

 وجاءت النتائج كما يأتی: 
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 الفرضية الفرعية األولى  -9

1.2H0. ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل المباشر على المهارات المستقبلية :

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

، إدارة ية، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمالحاسوبيالتفكير 

≥ 𝛼 (العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية شركات في ( 0.05

 .في األردن الصناعة الدوائية

 (93-3جدول )ال
تحليل اًلنحدار الهرمي ألثر الجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر سيناريو العمل المباشر على المهارات 

 المستقبلية للموارد البشرية

ر يالمتغ
 المستقل يرالمتغ التابع

 ةيالخطوة الثان الخطوة اًلولى
β مةيق (t) المحسوبة Sig t β مةيق (t) المحسوبة Sig t 

المهارات 
 المستقبلية

سيناريو العمل 
 المباشر

1.41 6.89 1.11 0.747 13.567 0.000 

 0.000 8.77 0.512  الجاهزية التكنولوجية
 2R 0.160 0.558د يمعامل التحد

2R Δ 0.160 1.398 
F Δ 47.37 184.15 

Sig Δ F 0.000 0.000 
 

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.16

0.558

(بدون المتغير المعدل)النموذج األول  (بوجود المتغير المعدل)النموذج الثاني 

( بعد إدخال المتغير المعدل في أثر سيناريو العمل 2R(: التغير في قيمة )1-3الشكل )
 المباشر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية
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( نتائج االنحدار المتعدد الهرمی القائم على نموذجين، إذ عـكــست نتـائـج 14-4يعرض الجدول )

األولى وجود أثر ذو داللة إحصــائـيـة للمتـغـيـر المـسـتـقل )سيناريو النموذج األول المبنــية على الخـطـوة 

وبمستوى  (F=47.37)العمل المباشر( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية، حيث كانت قيمة 

وهذا  R)2(0.160=( كما كانت قيمة معامل التحديد 0.05وهي أقل من ) (sig F= 0.000)داللة 

( من التباين الحاصل في %16.1أن بعد سيناريو العمل المباشر قد فسر ما نسبته ) إلىيشير 

 )المهارات المستقبلية( .

وفي الخطوة الثانية تم إدخال متغير )الجاهزية التكنولوجية( لنموذج االنحدار حيث ازدادت  

  (Δ F=184.05)( وهي دالة إحصائيًا حيث كانت قيمة %39.8بنسبة )  R2قيمة معامل التحديد

عند  (β =0.512)كما كانت قيمة  (،(0.05وهي أقل من  (sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة 

 يوهذا يؤكد األثر المعنو  (sig.=0.000)وبمستوى داللة   (t=8.77))الجاهزية التكنولوجية( وقيمة 

للجاهزية التكنولوجية في تعديل )تحسين( أثر سيناريو العمل المباشر على المهارات المستقبلية للموارد 

 إلى( %16.1( لترتفع من )%39.8البشرية، حيث تحسنت نسبة تفسير التباين الكلي بنسبة )

(55.8%. ) 

تعدل  نص على:توعليه ترفض الفرضية الفرعية العدمية األولى وتقبل الفرضية البديلة التي 

الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل المباشر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية )بناء 

، محو لحاسوبياالمعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير 

صميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية ت

≥ 𝛼االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية  .في األردن في شركات الصناعة الدوائية(  (0.05
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 الفرضية الفرعية الثانية  -1

2.2H0. ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات المستقبلية :

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

، إدارة ة، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميميالحاسوبيالتفكير 

≥ 𝛼 (العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية شركات في ( 0.05

 .في األردن الصناعة الدوائية

 (94-3جدول )ال
تحليل اًلنحدار الهرمي ألثر الجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات 

 المستقبلية للموارد البشرية
ر يالمتغ

 المستقل يرالمتغ التابع
 ةيالخطوة الثان الخطوة اًلولى

β مةيق (t) المحسوبة Sig t β مةيق (t) المحسوبة Sig t 

المهارات 
 المستقبلية

 0.000 13.04 0.757 1.11 8.91 1.431 سيناريو العمل عن بعد
 0.000 12.41 0.616  الجاهزية التكنولوجية

 2R 0.186 0.574د يمعامل التحد
2R Δ 0.186 1.388 

F Δ 79.16 153.98 
Sig Δ F 0.000 0.000 

 

 

( بعد إدخال المتغير المعدل في أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات 2R(: التغير في قيمة )4-3شكل )ال
 المستقبلية للموارد البشرية

0

0.2

0.4

0.6

0.186

0.574

(بدون المتغير المعدل)النموذج األول  (بوجود المتغير المعدل)النموذج الثاني 
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القائم على نموذجين، إذ عـكــست نتـائـج  ي( نتائج االنحدار المتعدد الهرم15-4يعرض الجدول )

النموذج األول المبنــية على الخـطـوة األولى وجود أثر ذو داللة إحصــائـيـة للمتـغـيـر المـسـتـقل )سيناريو 

وبمستوى  (F=79.26)العمل عن بعد( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية، حيث كانت قيمة 

وهذا  R)2(0.186=( كما كانت قيمة معامل التحديد 0.05أقل من ) وهي (sig F= 0.000)داللة 

( من التباين الحاصل في %18.6أن بعد سيناريو العمل عن بعد قد فسر ما نسبته ) إلىيشير 

 )المهارات المستقبلية( .

وفي الخطوة الثانية تم إدخال متغير )الجاهزية التكنولوجية( لنموذج االنحدار حيث ازدادت  

 )F=153.98)  Δ( وهي دالة إحصائيًا حيث كانت قيمة %38.8بنسبة ) 2R عامل التحديدقيمة م

عند  (β =0.616)(، كما كانت قيمة (0.05وهي أقل من  (sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة 

 يوهذا يؤكد األثر المعنو  (sig.=0.000)وبمستوى داللة   (t=12.41))الجاهزية التكنولوجية( وقيمة 

للجاهزية التكنولوجية في تعديل )تحسين( أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات المستقبلية للموارد 

 إلى( %18.6( لترتفع من )%38.8البشرية، حيث تحسنت نسبة تفسير التباين الكلي بنسبة )

(57.4%. ) 

تعدل  نص على:توعليه ترفض الفرضية الفرعية العدمية الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي 

الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل عن بعد على المهارات المستقبلية للموارد البشرية )بناء 

، محو لحاسوبياالمعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير 

ميمية، إدارة العبء المعرفي، التعاون األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تص

≥ 𝛼 (االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية  .في األردن شركات الصناعة الدوائيةفي ( 0.05
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 الفرضية الفرعية الثالثة  -3

.2.3H0 ال تعدل الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية :

للموارد البشرية )بناء المعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، 

دارة تصميمية، إ، محو األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية الحاسوبيالتفكير 

≥ 𝛼 (العبء المعرفي، التعاون االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية شركات في ( 0.05

 .الصناعة الدوائية في األردن

 (91-3جدول )ال
تحليل اًلنحدار الهرمي ألثر الجاهزية التكنولوجية في تعديل أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات 

 المستقبلية للموارد البشرية

 

 

( بعد إدخال المتغير المعدل في أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات 2R(: التغير في قيمة )6-3شكل )ال
 المستقبلية للموارد البشرية

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.37
0.65

(بدون المتغير المعدل)النموذج األول  (بوجود المتغير المعدل)النموذج الثاني 

ر يالمتغ
 المستقل يرالمتغ التابع

 ةيالخطوة الثان الخطوة اًلولى
β مةيق (t) المحسوبة Sig t β مةيق (t) المحسوبة Sig t 

المهارات 
 المستقبلية

 0.000 8.77 1.816 1.11 13.67 1.618 سيناريو العمل الهجين
 0.000 11.736 1.641  الجاهزية التكنولوجية

 2R 0.370 1.651د يمعامل التحد
2R Δ 0.370 1.181 

F Δ 115.16 186.11 
Sig Δ F 0.000 0.000 



113 

القائم على نموذجين، إذ عـكــست نتـائـج  ي( نتائج االنحدار المتعدد الهرم16-4يعرض الجدول )

النموذج األول المبنــية على الخـطـوة األولى وجود أثر ذو داللة إحصــائـيـة للمتـغـيـر المـسـتـقل )سيناريو 

وبمستوى  (F=112.26)العمل الهجين( على المهارات المستقبلية للموارد البشرية، حيث كانت قيمة 

وهذا  R)2(0.370=( كما كانت قيمة معامل التحديد 0.05وهي أقل من ) (sig F= 0.000)داللة 

( من التباين الحاصل في %37.1أن بعد سيناريو العمل الهجين قد فسر ما نسبته ) إلىيشير 

 )المهارات المستقبلية(.

وفي الخطوة الثانية تم إدخال متغير )الجاهزية التكنولوجية( لنموذج االنحدار حيث ازدادت  

 )F=186.01)  Δ( وهي دالة إحصائيًا حيث كانت قيمة %18.1بنسبة ) 2R ة معامل التحديدقيم

عند  (β =0.641)(، كما كانت قيمة (0.05وهي أقل من  (sig Δ F=0.000)وبمستوى داللة 

وهذا يؤكد األثر  (sig.=0.000)وبمستوى داللة   (t=10.736))الجاهزية التكنولوجية( وقيمة 

 ة التكنولوجية في تعديل )تحسين( أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبليةالمعنوی للجاهزي

( %37.1( لترتفع من )%18.1سبة )للموارد البشرية، حيث تحسنت نسبة تفسير التباين الكلي بن

 ( .%65.1) إلى

عدل ت وعليه ترفض الفرضية الفرعية العدمية الثالثة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

الجاهزية التكنولوجية من أثر سيناريو العمل الهجين على المهارات المستقبلية للموارد البشرية )بناء 

، محو لحاسوبياالمعنى، الذكاء اإلجتماعي، التفكير المبتكر والتكيفي، الكفاية عبر الثقافات، التفكير 

دارة العبء المعرفي، التعاون األمية اإلعالمية الجديدة، تعددية التخصصات، عقلية تصميمية، إ

≥ 𝛼 (االفتراضي( عند مستوى داللة إحصائية  .في األردن شركات الصناعة الدوائيةفي ( 0.05
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 الثالثةالرئيسة الفرضية  3-3-3
H0.3المباشر،  )سناريو العمل : ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريوهات العمل

وى المقترحة تبعاا للعمر التنظيمي للشركة عند مست سيناريو العمل عن بعد، سيناريو العمل الهجين(
 في األردن.  شركات الصناعة الدوائيةفي ( α ≥ (0.05 دًللة إحصائية

 إلىي العمر التنظيم اعتمدت الباحثة على سنة التأسيس للشركات عينة الدراسة، حيث قسمت

 كما يأتي: ثالث فئات، 

 .سنة 35أقل من -

 سنة. 45أقل من  إلى 35من  -

 سنة فأكثر.  45من  -

والختبار هذه الفرضية تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

حول درجة تبني تلك الشركات  الدوائية في األردنصناعة الالعينة من العاملين في شركات 

 (. 17-4لسيناريوهات العمل المقترحة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول )

 (94-3جدول )ال
 المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة

 اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 العمر التنظيمي
 1.87 3.57 سنة 35أقل من 

 1.79 3.58 سنة 45أقل من  – 35من 
 1.77 3.59 سنة فأكثر 45من 

 لىإمن خالل الجدول السابق يتضح وجود فروقًا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية التي تشير 

المقترحة  لسيناريوهات العمل الدوائية في األردنصناعة التقدير أفراد العينة حول درجة تبني شركات 

سيناريو العمل الهجين(، تبعًا الختالف العمر  -سيناريو العمل عن بعد -اشر)سيناريو العمل المب

 سنة فأكثر(. 45من  -سنة 45أقل من  إلىسنة  35من  -سنة 35التنظيمي للشركة )أقل من 
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ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة دالة إحصائيًا، تم إجراء اختبار 

(، أي α≤1.15(، للتأكد من معنوية تلك الفروق، وذلك عند مستوى الداللة )f-testالثنائي )التباين 

كما يوضحها ( وجاءت النتائج %95( ومستوى ثقة ال يقل عن )%5عند نسبة خطأ ال تتجاوز )

 الجدول التالي: 

 (96-3جدول )ال 
شركات الصناعة الدوائية في  تبني درجة( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول f-testاختبار التباين )

 المقترحة، تعزى لمتغير العمر التنظيمي العمل األردن لسيناريوهات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (fقيمة )
مستوى 

 الدًللة
 1.118 1 3.654 بين المجموعات

1.744 1.111 
 1.444 115 87.414 داخل المجموعات

  117 91.178 المجموع

( α ≤1.15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى) إلىتشير بيانات الجدول السابق 

عمل المقترحة، لسيناريوهات ال الدوائية في األردنصناعة الفي تقديرات أفراد العينة درجة تبني شركات 

(، وهي أكبر من المستوى المقبول 1.111تبعًا لمتغير العمر التنظيمي، حيث بلغت مستوى الداللة )

الدوائية صناعة لاعدم تباين تقديرات أفراد العينة حول درجة تبني شركات  إلىبه إحصائيًا، وهذا يشير 

 لمتغير العمر التنظيمي.  لسيناريوهات العمل المقترحة، تبعاً  في األردن

وق في ًل توجد فر وعلية تقبل الفرضية العدمية الرئيسة الثالثة والتي تنص على أنه: 
لعمل ة )سيناريو العمل عن بعد، سيناريو التبني سيناريوهات العمل المقترح استجابات أفراد العينة

α ≥ مستوى دًللة إحصائية تبعاا للعمر التنظيمي للشركة عندالمباشر، سيناريو العمل الهجين( 

  في األردن شركات الصناعة الدوائيةفي ( (0.05 

وبعد أن تم اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة، قامت الباحثة باختبار الفرضيات المتفرعة منها، 

 وجاءت النتائج كما يأتی: 
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 (91-3جدول )ال 
شركات صناعة األدوية  تبني درجة( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول f-testاختبار التباين )

 لسيناريو العمل المباشر تعزى لمتغير العمر التنظيمي األردنية

.3.1H0 مي للشركة تبعاا للعمر التنظي المباشر: ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل
 (. (α ≤ 0.05عند مستوى دًللة إحصائية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (fقيمة )
مستوى 

 الدًللة
 1.994 1 4.654 بين المجموعات

1.977 1.456 
 1.114 115 86.414 داخل المجموعات

  117 91.178 المجموع
.3.2H0 للشركة  بعد تبعاا للعمر التنظيمي عن: ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل

 (. (α ≤ 0.05عند مستوى دًللة إحصائية
 1.111 1 6.654 بين المجموعات

1.879 1.661 
 1.344 115 84.414 داخل المجموعات

  117 91.178 المجموع
3.3H0. مي للشركة تبعاا للعمر التنظي الهجينأفراد العينة لتبني سيناريو العمل  استجابات: ًل توجد فروق في

 (. (α ≤ 0.05عند مستوى دًللة إحصائية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (fقيمة )
مستوى 

 الدًللة
 1.133 1 3.711 بين المجموعات

1.944 1.419 
 1.411 115 87.414 داخل المجموعات

  117 91.178 المجموع

 :إلى (19-4)تشير بيانات الجدول 

( في تقديرات أفراد العينة حول α≤1.15. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى)1 

ظيمي، لسيناريو العمل المباشر، تبعاً لمتغير العمر التن في األردن الدوائيةصناعة الدرجة تبني شركات 

 لىإ(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيًا، وهذا يشير 1.456حيث بلغت مستوى الداللة )

سيناريو العمل ل الدوائية في األردنصناعة العدم تباين تقديرات أفراد العينة حول درجة تبني شركات 
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لعمر التنظيمي. وعليه تقبل الفرضية العدمية الفرعية األولى التي تنص على المباشر تبعًا لمتغير ا

ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل المباشر تبعاا للعمر التنظيمي أنه: 

 في األردن شركات الصناعة الدوائيةفي ( α ≥ (0.05 للشركة عند مستوى دًللة إحصائية

( في تقديرات أفراد العينة حول α≤1.15) ذات داللة إحصائية عند المستوى . عدم وجود فروق1

يمي، لسيناريو العمل عن بعد، تبعاً لمتغير العمر التنظ الدوائية في األردنصناعة الدرجة تبني شركات 

 لىإ(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيًا، وهذا يشير 1.661حيث بلغت مستوى الداللة )

سيناريو العمل ل الدوائية في األردنصناعة الاين تقديرات أفراد العينة حول درجة تبني شركات عدم تب

عن بعد تبعًا لمتغير العمر التنظيمي. وعليه تقبل الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي تنص على 

مر التنظيمي لعًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل عن بعد تبعاا لأنه: 

 .في األردن شركات الصناعة الدوائيةفي ( α ≥ (0.05 للشركة عند مستوى دًللة إحصائية

( α≤1.15) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى إلى. تشير بيانات الجدول السابق 3

العمل الهجين،  لسيناريو الدوائية في األردنصناعة الفي تقديرات أفراد العينة حول درجة تبني شركات 

أكبر من المستوى المقبول (، وهي 1.419تبعًا لمتغير العمر التنظيمي، حيث بلغت مستوى الداللة )

 الدوائيةصناعة لاعدم تباين تقديرات أفراد العينة حول درجة تبني شركات  إلىبه إحصائيًا، وهذا يشير 

لسيناريو العمل الهجين تبعًا لمتغير العمر التنظيمي. وعليه تقبل الفرضية العدمية الفرعية  في األردن

ًل توجد فروق في استجابات أفراد العينة لتبني سيناريو العمل عن بعد الثالثة التي تنص على أنه: 

 ة الدوائيةفي شركات الصناع( α ≥ (0.05 تبعاا للعمر التنظيمي للشركة عند مستوى دًللة إحصائية

 .في األردن
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 تمهيد 

في هذا الفصل النتائج التي أسفـرت عنها عمـلـية التحليل اإلحصـائي إلجابات  الدراسةناقشت 

 أفراد العينة على فـقـرات متغيرات الدراسة.

 مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة

  مناقشة أبعاد المتغير المستقل )سيناريوهات العمل المقترحة( أوًل:
أن األهمية النسبية ألبعاد المتغير المستقل )سيناريوهات العمل  إلىأشارت نتائج الدراسة 

(، حيث جاء بعد سيناريو العمل 3.58المقترحة( جاءت متوسطة بشكل عام، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه ُبعد 3.71لى وســــط حــــسابـي بلغ )المباشر في المرتبة األولى بأع

(، وبأهــمــيــــة نسبـــية متوسطة، ويليه في المرتبة 3.56سيناريو العمل الهجين، وبوسط حسابي بلغ )

 (، وبأهمية نسبية متوسطة.3.48األخيرة بعد سيناريو العمل عن بعد، بوسط حسابي بلغ )

مل المختلفة، يوهات العر بسينا الدوائية في األردنصناعة الاهتمام شركات  إلىة تشير هذه النتيج

يام الموظف ق إلىفعلى الرغم من نركيزها واهتمامها بشكل كبير بسيناريو العمل المباشر المستند 

بإنجاز عمله داخل الشركة، إال أنها تدرك أهمية السيناريوهات المختلفة في العمل والمتضمنة سيناريو 

دارة  أوالعمل عن بعد بالكامل، من خالل السماح للموظفين  مجموعة منهم بتنفيذ االعمال واألنشطة وا 

 وأصوص إذا كانت نوعية عملهم العمل من خارج بيئة العمل المكانية التقليدية، وعلى وجه الخ

هجين والمتضمن سيناريو العمل ال أوالقيام به في مكان محدد ليتم تنفيذه بنجاح.  إلىطبيعته ال يحتاج 
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تقسيم الموارد البشرية بين العمل عن بعد والعمل في المكتب وفقًا الستراتيجية الشركة ومتطلبات 

 حدد مسبقًا.العمل وبنسب تُ 

اهتمام التي بينت نتائجها  ،(Noe,et al, 2019)تيجة مع نتيجة دراسة وقد اتفقت هذه الن

ي لتساهم في زيادة االستثمار بالمهارات المستقبلية وتؤثر ف يوهات العمل المختلفةر بسيناالمنظمات 

 توجيه االستثمار في رأس المال البشري وتجعل الوظائف بالنسبة لُه أكثر كفاءة وتحفيز.

مجموعة  الدوائية في األردنصناعة الويمكن كذلك تفسير هذه النتيجة المتمثلة باعتماد شركات 

إدراك تلك الشركات ألهمية تلك السيناريوهات في تنويع طرق العمل،  إلىمن السيناريوهات في العمل 

حاالت  وأكأحد التوقعات في التفكير االستراتيجي، وأن بعض سيناريوهات العمل مناسبة في أوقات 

الحاالت، فتأخذ الشركة ما يناسب طبيعة العمل  أومعينة وتكون أفضل من غيرها في تلك األوقات 

في ذلك الوقت من السيناريوهات، وبذلك تكون مرنة في طرق العمل وتطويرها وفي السعي لتحسين 

 ظروف العمل واالهتمام بإنتاجية الموظف والرفع من كفاءته في أداءه للعمل. 

ر الباحثة نتيجة حصول بعد سيناريو العمل المباشر على أكبر أهمية نسبية كأحد وتفس

 من أفراد، مساحات، معّدات، وأثاث أن مكونات بيئة سيناريو العمل المباشر إلىسيناريوهات العمل 

مكانيةتكون في الغالب متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض لتحقيق أفضل أداء ممكن مراقبة  ، وا 

ممكن، تقليل األخطاء بالقدر ال إلىصحيح االنحرافات فيما هو مخطط له بسرعة، باإلضافة العمل وت

وقات، بعض األ أوعلى الرغم من أن السيناريوهات األخرى قد يكون لها أفضلية في بعض األعمال 

 إال أن سيناريو العمل المباشر يبقى هو األكثر تحقيقًا للنتائج في أغلب الحاالت. 

التي بينت أن سيناريو العمل  ،(Bakhshi,et al, 2017)نتيجة دراسة  هتتفق معوهذا ما لم 

 عن بعد هو الحل الوحيد للمشاكل الحديثة.
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 مناقشة نتائج أبعاد المتغير التابع )المهارات المستقبلية(: ثالثا:
بمتوسط و أظهرت النتائج أن األهمية النسبية ألبعاد المهارات المستقبلية جاءت مرتفعة بشكل عام، 

(، 3.81في المرتبة األولى بأعلى وسط حسابي ) الحاسوبي(، إذ جاء بعد التفكير 3.74حسابي بلغ )

( بأهمية 3.80) وبأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد محو األمية اإلعالمية الجديدة، وبمتوسط حسابي بلغ

( بأهمية نسبية مرتفعة، 3.78) نسبية مرتفعة، يليه بعد إدارة العبء المعرفي، وبمتوسط حسابي بلغ

(، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد التفكير 3.75يليه بعد الذكاء االجتماعي، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد الكفاية عبر 3.75، وبمتوسط حسابي بلغ )والتكيفي المبتكر

 يليه بعد عقلية تصميمية، وبمتوسط (، بأهمية نسبية مرتفعة،3.72الثقافات، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد تعددية التخصصات، وبمتوسط حسابي بلغ 3.72حسابي بلغ )

(، بأهمية 3.71(، بأهمية نسبية مرتفعة، يليه بعد التعاون االفتراضي، وبمتوسط حسابي بلغ )3.71)

(، بأهمية نسبية 3.68عنى، وبمتوسط حسابي بلغ )نسبية مرتفعة، يليه في المرتبة األخيرة بعد بناء الم

 مرتفعة.

ات في األردن لديها إدراك عالي بأهمية المهار  الدوائيةصناعة الأن شركات  إلىتشير هذه النتيجة 

ين من بيئة العمل التحس إلىتسعى وباستمرار المستقبلية ودورها في تطوير األداء والمنافسة وبالتالي 

لبشرية من خالل دعم وتحسين المهارات المستقبلية لهم من خالل السعي لتحسين واالهتمام بالموارد ا

أدائهم ألعمالهم  بإتقان في غضون فترة زمنية معينة وبتكلفة وجهد معقوالن، والسماح لألفراد بحل 

نجاح من التصرف ب، بطريقة منظمة ذاتًيا وتمكينهم المشكالت المعقدة في سياقات العمل الناشئة

 الموارد المعرفية والتحفيزية واإلرادية واالجتماعية. إلىمستندة في ذلك 
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التي استبدلت التركيز على  ،(Davies,et al, 2019)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

في بة مستقبلية والتي تشكل الكفايات والقدرات المطلو الوظائف المستقبلية بالبحث في عشر مهارات 

عدادات العمل.  مختلف الوظائف وا 

 على أعلى أهمية نسبية نتيجة إلدراك شركات الحاسوبيعد التفكير وتفسر الباحثة حصول بُ 

 النظم صميمتالمشكالت و  لحل نهجإذ يعتبر  الحاسوبي التفكيرأهمية  الدوائية في األردنصناعة ال

 يشترك التفكير التحليلي من نوعوألنه  سبة،للحو  األساسية المفاهيم يعتمد علىو  البشري، السلوك وفهم

 التفكير في يشتركو  ما، مشكلة لحل بها نتعامل قد التي العامة الطرق في الرياضي التفكير مع

 .البشري والسلوك العقل الذكاء، الحوسبة، فهم مع بها نتعامل التي قد بالطرق العلمي

 التكنولوجية(مناقشة نتائج المتغير المعدل )الجاهزية رابعا: 
أن األهمية النسبية لفقرات الجاهزية التكنولوجية جاءت متوسطة بشكل  إلىتشير نتائج الدراسة 

نة عي في األردن الدوائية الصناعةأن شركات  إلى(، وهذا ما يشير 3.61عام وبمتوسط حسابي بلغ )

البرامج  مالية لتحديثرؤية واضحة للتطوير التكنولوجي، لذا فإنها تخصص موازنة الدراسة تمتلك 

 التكنولوجية، وتعقد برامج لتطوير الكفايات التكنولوجية، وبرامج تدريبية في التطورات التكنولوجية

 اتفاقيات مع شركات عالمية في التكنولوجيا.

أكدت إن أعمال  التي ،(Blut & Wang, 2020)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

تعتمد التكنولوجيا ضرورة وتحدي لما تقدمه من مزايا متعددة وتعتمد  المنظمات وبمختلف أنشطتها

جميع نتائجها الالحقة على الجاهزية التكنولوجية، إذ تساهم في تقديم المساعدة للمنظمات على تحديد 

 الطرق واألساليب الحديثة المتآلفة ورأس المال البشري لديها وما يمتلك من مهارات وخبرات.

ولوجيا التي تعد بالتكن في األردن الدوائيةصناعة الهذه النتيجة في اهتمام شركات وتفسر الباحثة 

من أساسيات مثل هذا النوع من الصناعات، إذ تكمن أهمية الجاهزية التكنولوجية في تمكين الشركات 
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من اإلزدهار والمنافسة حيث يتضمن أساس الجاهزية التكنولوجية في قياس سرعة إعتماد اقتصاد ما 

لوسائل التكنولوجية المتاحة في إطار تعزيز اإلنتاجية للصناعة ومدى قدرة هذا اإلقتصاد من اإلستفادة ا

التامة من تكنولوجيا المعلومات في النشاط اليومي وخطوط اإلنتاج من أجل تحسين الجدوى والقدرة 

 على التجديد من أجل المنافسة.

 مناقشة نتائج تحليل فرضيات الدراسة

البيانات التي تم الحصول عليها من خالل إجابات أفراد العينة ومعالجتها إحصائيًا  بعد تحليل

 مجموعة من النتائج يمكن مناقشتها كما يأتي:  إلىوالتوصل 

 نتائج الفرضية الرئيسة األولىأوًل: 
أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسة األولى أن هناك أثرًا ذو داللة إحصائية لجميع أبعاد 

الدوائية في ناعة صالسيناريوهات العمل المقترحة في المهارات المستقبلية للموارد البشرية في شركات 

، ومستوى الداللة ( وارتفاع قيم االنحدار لجميع األبعاد1.515، حيث بلغ معامل التحديد )األردن

 إلىتسعى  الدوائية في األردنصناعة الأن شركات  إلى(، وهذا يشير 1.15اإلحصائية أقل من )

يناريو العمل بعد، ستطبيق سيناريوهات العمل المقترحة )سيناريو العمل المباشر، سيناريو العمل عن 

شرية فيزيد مستقبلية للموارد البالهجين( وأن تطبيق هذه السيناريوهات يؤثر إيجابًا على المهارات ال

 منها. 

كما أظهرت النتائج أن ُبعد )سيناريو العمل الهجين( كأحد أبعاد )سيناريوهات العمل المقترحة( 

كــان له الـتأثـيـر األكـبـر على المهارات المستقبلية للموارد البشرية، تبعه ُبعد )سيناريو العمل عن بعد(، 

 باشر(. ثم ُبعد )سيناريو العمل الم
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وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن سيناريو العمل الهجين يقوم على المزج بين العمل المباشر والعمل 

يجابيات العمل المباشر، مما يجعل العمل الهجين  ناسبًا معن بعد، فيأخذ إيجابيات العمل عن بعد وا 

شار وخاصة في ظل انتألكثر الظروف واألوقات التي تتطلب العمل عن بعد وكذلك العمل المباشر، 

أداء العمل لبعض ، إذ تتوقع العديد من الدراسات واألبحاث أن 19)-)كوفيد كورونا فيروس جائحة

 ةالوقت من المكتب وبعض الوقت عن ُبعد، سيصبح نمطًا سائدًا لدى العديد من الشركات بعد جائح

ادخار األموال وانتهاج سياسات أكثر رفقُا  إلى، ألن الشركات ستتطلع 19)-كورونا )كوفيدفيروس 

 خالل استخدام مساحات عمل أقل وأوقات عمل مباشر أقل كذلك. بالبيئة، من

جل مرونة من أ أكثرونتيجة النتهاج ذلك األمر في العمل الهجين من قبل الشركات تجعلها 

مواجهة تحديات البيئات المتغيرة بسرعة، إذ تتأثر المنظمات العامة والخاصة بالبيئات الخارجية 

  زيادة مهارات العمل المستقبلية.  إلىوالداخلية على حد سواء، األمر الذي يؤدي 

العمل  تكما أوضحت نتائج تحليل الفرضية األولى عند اختبار أثر كل بعد من أبعاد سيناريوها

د ععلى كل بعد من أبعاد المهارات المستقبلية أن سيناريو العمل الهجين كان تأثيره أكبر على بُ 

التفكير المبتكر والتكيفي كأحد أبعاد المهارات المستقبلية، وذلك ألن التفكير المبتكر والتكيفي بأنه 

 توليد إلى يؤديبًا ومتنوعًا متشع تفكيراً  يكون أن إلى المعتاد التسلسل من يخرج منفتح تفكير هو

للمشكلة، وأن سيناريو العمل الهجين هو السيناريو األكثر انفتاحاً ومرونة ضمن  واحدة إجابة من أكثر

سيناريوهات العمل، وهو السيناريو المواكب للتطورات والذي يمكن تعديله وتكييفه حسب طبيعة العمل 

لية لكفاءة والفعاا إلىوالظروف االقتصادية والبيئة المحيطة، وبالتالي الوصول بالمهارات المستقبلية 

 التي األشياء أو األفكار بين والتأليف الدمج إلى تؤدي التي أو الجديدة، والرؤى من خالل األفكار

 ة.أنها غير مترابط سابقا يعتبر
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 مناقشة نتائج الفرضية الرئيسة الثانية:  ثانيا:
زية ( للجاهα≤1.15أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند المستوى )

أثر سيناريوهات العمل المقترحة على المهارات المستقبلية للموارد البشرية،  التكنولوجية في تعديل

(، مما يعني أن المتغير 0.3982R=حيث أن التغير في قيمة القوة التفسيرية للنموذج بلغت )

المستقل  ( في زيادة وتوضيح أثر المتغير%39.8المعدل )الجاهزية التكنولوجية( يفسر ما مقدراه )

 )سيناريوهات العمل المقترحة( في المتغير التابع )المهارات المستقبلية للموارد البشرية(.

الدوائية في ة صناعالأن تطبيق شركات  إلىوزيادة األثر  تحسينوتفسر الباحثة هذه النتيجة من 

النتائج  مجموعة من إلىللتكنولوجيا والرفع من جاهزيتها التكنولوجية  بشكل فعال، يؤدي  األردن

العمل  لىإاإليجابية المتعلقة بظروف العمل وتحسين أداء الموارد البشرية من خالل إدخال التكنولوجيا 

وما لها من ايجابيات في كل ما يتعلق بإنتاجية الموارد البشرية والتحسين من ظروف العمل وكذلك 

 بد مواكبة التطورات، وال إلىبحاجة ماسة  الدوائيةشركات الالرفع من الكفاءة االنتاجية، وخاصة أن 

في مجال  يإبداع أولها من بنية تحتية تكنولوجية ترفع من جاهزيتها واستقبال كل ما هو مبتكر 

 التكنولوجيا.

 التوصيات 

  :ي، تتمثل في ما يأتبناء على نتائج الدراسةت بطرح مجموعة من التوصيا الدراسة تقام

عند العاملين  مفهومهثقافة السيناريو في شركات الصناعات الدوائية في األردن لترسيخ تطوير  .1

 المرونة في طرق العمل وحسب ظروف العمل وخاصة في االزمات.فيها وتحقيق 

تعزيز إهتمام شركات الصناعات الدوائية في األردن بالمهارات المستقبلية التالية )الكفاية عبر  .1

تصميمية، تعددية التخصصات، التعاون اإلفتراضي، بناء المعنى(، من الثقافات، العقلية ال
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ة قدرات التعامل مع علوم ، وتنميتدريب الثقافي وتنويع المهاراتخالل التركيز على ال

 .ات التعامل مع عدم التأكد البيئي، وتطوير قدر الحاسوب

سيناريو العمل ًا برة األكثر تأثر كونها المهاالتفكير المبتكر والتكيفي تعزيز إهتمام الشركة بمهارة  .3

دة االعمال رياعن طريق زيادة االهتمام بالمبادرات اإلبداعية واالبتكارية وتبني ثقافة  الهجين

 .والتعامل مع الفرص

تبني شـــــــركات الصـــــــناعات الدوائية في األردن ســـــــيناريو العمل الهجين كونه الســـــــيناريو األكثر  .4

اهزية التكنولوجية، من خالل خطوات عمل منطقية تبدأ مواءمة مع المهارات المســــــــــــــتقبلية والج

الدروس  التقييم واســـــــتخالص بالتثقيف ثم الحلقات النقاشــــــية بعدها الممارســـــــات الميدانية وأخيراً 

 المستفادة.

 المســـــــــــتقبلية للموارد البشـــــــــــرية في األردن بالمهارات الدوائيةصـــــــــــناعة  تعزيز اهتمام شــــــــــركات .5

/ و صـــناعتها وتطويرها من داخل  أوواحتضـــانها وتطوير أدوات اســـتقطابها من خارج الشـــركة 

 تدني مستوى االهتمام بها. أوبمختلف أبعادها واستخدام أدوات تضمن عدم تراجع  الشركة.

ا من وبما يدعم مهارات العاملين فيه الدوائية في األردنصناعة التهيئة بيئة العمل في شـركات  .6

ر واإلبــداع االهتمــام بــالتطو و  ني التطورات التكنولوجيــة والرفع من الجــاهزيــة التكنولوجيــةخالل تب

 التكنولوجي. 

 للدورات التدريبية وورش العمل، بهدف تطوير الكفاياتفي األردن  الدوائيةصناعة العقد شركات  .7

 فعالية األداء. زيادة  إلىالتكنولوجية وتطوير مهارات العاملين، وبما يؤدي 

بترســـــيخ الفعاليات التكنولوجية من خالل إدارة في األردن  لصـــــناعة الدوائيةتمرار شـــــركات ااســـــ .8

تمكين عمالءها من القيام بمعامالتهم إلكترونيًا، وعلى وجه الخصوص في و ، أعمالها إلكترونياً 

 . (19-)كوفيد كورونا فيروس ظل انتشار جائحة
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 لدراسات المستقبليةلمقترحات 

بمعرفة أثر سيناريوهات العمل على المهارات المستقبلية  ودراسات علمية تهتمإجراء أبحاث  .1

 بوجود العمر التنظيمي متغير معدل.

مستقبلية ال بمعرفة أثر سيناريوهات العمل على المهارات إجراء أبحاث ودراسات علمية تهتم .1

 .وسيطمتغير  بوجود البنية التحتية للتكنولوجيا

بمعرفة دور ســـــــيناريو العمل الهجين في تطوير األداء  ة تهتمإجراء أبحاث ودراســـــــات علمي .3

 االستراتيجي من خالل اإلبداع االستراتيجي متغير معدل.

بمعرفة عالقة ســـــــــيناريو العمل الهجين بزيادة إنتاجية  إجراء أبحاث ودراســـــــــات علمية تهتم .4

 .الموارد البشرية من خالل الثقافة التنظيمية متغير وسيط
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 لحقاتالم

(9)الملحق   

 شركات القطاع التي أجريت معهم المقابالت الهاتفية المهيكلة

 الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبيةشركة  -1

 .التجارية السيد أحمد ريماويأجريت مقابلة مع مدير العالقات 

 11/15/1111دقيقة يوم األربعاء  15لمدة  صباحاً  11:11الساعة: 

 (https://www.axantia.comالموقع اإللكتروني: )

 

 المتحدة لصناعة األدويةشركة  -1

 .ديما قدورةإلستراتيجي السيدة جريت مقابلة مع مديرة التسويق اأ

 11/15/1111دقيقة يوم األربعاء  15مساءًا لمدة  11:31الساعة: 

 ((https://mspharma.com/homeالموقع اإللكتروني : 

 

 أدوية الحكمةشركة  -3

 .جريت مقابلة مع المدير التنفيذي الدكتور صالح المواجدةأ

 11/15/1111دقيقة يوم األربعاء  15مساءًا لمدة  1:11الساعة: 

 ( https://www.hikma.com/homeالموقع اإللكتروني: )

 

 

https://www.axantia.com/
https://mspharma.com/home)
https://www.hikma.com/home
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(1)الملحق   

  أسئلة المقابلة ونتائجها

 

رقم 
 السؤال

 المالحظات الجواب مضمون السؤال

1 

هل تمارس الشركة سيناريوهات 
العمل التالية ) سيناريو العمل 
المباشر، سيناريو العمل عن 
بعد، سيناريو العمل الهجين(؟ 

 وما هي نسبة الممارسة ؟

نعم، تمارس الشركة السيناريوهات 
بيعة في شركتنا وذلك حسب ط

 ين عملهمالموظف العمل لكل قسم،
مباشر )وجاهي( بنسبة كبيرة 

نسبة بالموظفين العاملين عن بعد و 
ملين الموظفين العامحدودة جدًا و 

من المكتب وعن بعد مًعا بنسبة 
  متوسطة.

 

1 

هل تضع الشركة خطط  
للتعامل واالستثمار مع 

المهارات المستقبلية للعمل ؟ 
وهل توائم بين السيناريوهات 

في السؤال األول مع المهارات 
 المستقبلية ؟

تقوم الشركة بإجراء ورشات ، نعم
عمل ودورات تدريبية للموظفين 
لتنمية المهارات لديهم وتدريبهم 
بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم 

 اسب أي تحديثاتالوظيفية بما ين
وتقوم على نظام العمل ، 

الشركات بتخصيص ميزانية مالية 
 الموظفين.لبرامج تطوير مهارات 

ات على المهارات ولكن أكثر الدور 
 المالية.

 

3 

كيف يتم تقييم الجاهزية 
التكنولوجيا في الشركة ؟ وهل 

ين بينها وبتعتقد بوجود عالقة 
سيناريو العمل؟ هذا من جهة 

وبينها وبين المهارات 
مستقبلية من جهة أخرى ؟ ال

 وكيف ؟

يتم التقييم من خالل متابعة 
مجموعة أمور مثل البنية التحتية 

أعتقد كلما كانت نسبة والشبكات، 
الجاهزية التكنولوجية عالية 

سيكون سيناريو العمل عن بعد 
ولكن ال توجد لدينا  .خيار مناسب

مؤشرات و دراسات حول الجاهزية 
 التكنولوجية خاصة بالشركة.
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(3)الملحق   

 جدول مصادر متغيرات الدراسة وأبعاد اإلستبانة

 المصادر المتغيرات
 (Scenarios)سيناريوهات  : المستقل المتغير

 
 ويشمل المتغيرات المستقلة الفرعية اآلتية:

 (Direct Workingسيناريو العمل المباشر ) -
 (Remote Workingسيناريو العمل عن بعد ) -
 (Hybrid Workingسيناريو العمل الهجين ) -

- Suresh, G. (2020). Workspace 
and postural challenges in Work 
from Home (WFH) 
Scenario. International Journal of 
Grid and Distributed 
Computing, 13(2), 12-20  
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. 
(2020). The global macroeconomic 
impacts of COVID-19: Seven 
scenarios. 

 (Future Skillsالمهارات المستقبلية ) المتغير التابع:

 المتغيرات التابعة الفرعية اآلتية: ويشمل

 (Sense Makingبناء المعنى ) -
 (Social Intelligenceالذكاء اإلجتماعي ) -
 (Novel & Adaptive Thinkingالتفكير المبتكر واالتكيفي ) -
 (Cross Cultural Competencyالكفاية عبر الثقافات ) -
 (Computational Thinkingالتفكير الحاسوبي ) -
 (New Media Literacyاإلعالمية الجديدة ) محو األمية -
 (Transdisciplinarityتعددية التخصصات ) -
 (Design Mindset) تصميميةعقلية  -
 (Cognitive Load Managementإدارة العبء المعرفي ) -
 (Virtual Collaborationفتراضي )اإلتعاون ال -

- Ehlers, U. D. (2020). Future 
Skills and the Future of Higher 
Education. https://wcol2019. 
ie,193. 

 Technology) الجاهزية التكنولوجية: المعدلالمتغير 
Readiness) 

 

- Khatiwada, S. (2020). How 
Technology Affects Jobs: A 
Smarter Future for Skills, Jobs, and 
Growth in Asia. 
- Panth, B., & Maclean, R. 
(2020). 



117 

 (3الملحق )
 قائمة بأسماء السادة محكمي اإلستبانة

 الرقم االسم الرتبة الجامعة
 1 أ.د. بالل برهم أستاذ دكتور جامعة عمان العربية
 1 أ.د. محفوظ جودة أستاذ دكتور جامعة العلوم التطبيقية

 3 د. إياد التميمي أستاذ مشارك جامعة البيان
 4 د. تماضر الشطناوي أستاذ مشارك جامعة البترا

 5 د. عبدالعزيز الشرباتي أستاذ مشارك جامعة الشرق األوسط
 6 د. عبداهلل البطاينة أستاذ مشارك جامعة الشرق األوسط
 7 د. نهلة الناظر أستاذ مشارك جامعة الشرق األوسط

 8 عبدالكريم الزعبيأ.م. د. أستاذ مساعد جامعة البترا
Westcliff university 9 أ.م. ماركو نينود. أستاذ مساعد 

 11 أ.م.  مجد الرياند. أستاذ مساعد جامعة البترا
 11 أ.م. محمد القضاةد. أستاذ مساعد جامعة البترا

 .رتبت أسماء السادة المحكمين على أساس الرتبة العلمية ومن ثم الحرف األبجدي 
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(4الملحق )  
 اإلستبانة

 

 
 

   السادة األفاضل،

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،السال

 

 موارد البشريةارات المستقبلية للسيناريوهات عمل مقترحة للمواءمة مع المه" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان
 الدور المعدل للجاهزية التكنولوجية دراسة ميدانية في شركات الصناعة الدوائية في األردن"

 

ى على المستو الدور الفاعل الذي تلعبه شركات الصناعة الدوائية في األردن إنطالقًا من 
 كورونافيروس قتصادي والتكنولوجي والدولي تحديًدا في ظل ظروف جائحة اإلجتماعي واإل

سمعتها وتوسيع الحاصلة ومن أجل المساهمة في تعزيز دورها اإليجابي وتطوير ( 19-كوفيد)
ن م هذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمالتعد . إنتشارها

فأنتم ذلك لمباشرة  وأنتم المعنيين بهِ  شركاتكم ، ولكون الموضوع يطبق فيجامعة الشرق األوسط
 ستبانة المرافقة أرجوليكم باإلضل من يدلي برأيه في هذا المجال ومن هذا المنطلق أتوجه إأف

 مع رأيكفي المربع الذي يتفق  ((√ وذلك بوضع إشارةجابة عن فقراتها قة ومن ثم اإلبدقراءتها 
 والمقابل لكل فقرة. 

 

ي عالمكم بأن المعلومات الواردة فإ أودّ  بالشكر لتعاونكم معي، تقدم لكم بهِ أوفي الوقت الذي 
البحث العلمي حصرًا وسيتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن يطلع  لغاياتتستخدم ستبانة اإل

 عليها أحد. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 

 نور فايز الرموني: ةالباحث              أحمد علي صالح                   دأ.إشراف : 

 2121/نيسان 
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 ( والوظيفية الديموغرافية)اوًلا: المعلومات 

 ( في المكان المناسب:xيرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 ( في المكان المناسب:xيرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 النوع االجتماعي:    -4

 أنثى                      ذكر       

 

 العمر -2

 سنه 36أقل من  -31من                                                فأقل سنه 31 

 سنه 46أقل من -41من                                      سنه 41أقل من  -36من  
 سنه فأكثر 46

 

 المستوى التعليمي -3

 دبلوم مجتمع  أوثانوية عامة 

 دبلوم عال    بكالوريوس

 دكتوراه                          ماجستير           
 

 طبيعة العمل -1

 نائب مدير عام                                              مدير عام 

 موظف                         وحدة مدير        قسم                    مدير

 سنوات الخبرة -5

 سنوات 11 - 6سنوات فأقل                                  من  5 

 سنة فأكثر 16سنة                                  15 - 11من  
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 الفقرات 

بدرجة 
كبيرة 

 جداا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداا 
5 4 3 1 1 

 (Scenarios)سيناريوهات المحور األول: 

      . يطور سيناريو العمل المباشر القدرات الوظيفية.1
      التشارك بالمعرفة. من. يزيد سيناريو العمل المباشر 1
      سيناريو العمل المباشر القدرة على اتخاذ القرارات.  . ينمي3

      . يتيح سيناريو العمل المباشر االستقاللية في العمل.4

      سيناريو العمل المباشر فرص اإلبداع.. يطور 5

      . يزيد سيناريو العمل المباشر من ممارسة الرقابة الذاتية.6

      . يقلل سيناريو العمل المباشر الصراعات التنظيمية السلبية.7

      . يشجع سيناريو العمل المباشر على ممارسة التمكين.8

      روح المنافسة بين الموظفين.. يعزز سيناريو العمل المباشر 9

      . يحافظ سيناريو العمل المباشر على السرية في العمل.11

      . يطور سيناريو العمل عن بعد القدرات الوظيفية.11
      التشارك بالمعرفة. من. يزيد سيناريو العمل عن بعد 11
      سيناريو العمل عن بعد القدرة على اتخاذ القرارات.  . ينمي13

      . يتيح سيناريو العمل عن بعد االستقاللية في العمل.14

      فرص اإلبداع.عن بعد . يطور سيناريو العمل 15

      من ممارسة الرقابة الذاتية.عن بعد . يزيد سيناريو العمل 16

      ة.الصراعات التنظيمية السلبيعن بعد . يقلل سيناريو العمل 17

      على ممارسة التمكين.عن بعد . يشجع سيناريو العمل 18

      . يعزز سيناريو العمل عن بعد روح المنافسة بين الموظفين.19
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 الفقرات 

بدرجة 
كبيرة 

 جداا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداا 
5 4 3 1 1 

      . يحافظ سيناريو العمل عن بعد على السرية في العمل.11

      القدرات الوظيفية. الهجين. يطور سيناريو العمل 11
      التشارك بالمعرفة. من الهجين. يزيد سيناريو العمل 11
      القدرة على اتخاذ القرارات.  الهجينسيناريو العمل  . ُينمي13

      االستقاللية في العمل. الهجين. يتيح سيناريو العمل 14

      فرص اإلبداع. الهجين. يطور سيناريو العمل 15

      من ممارسة الرقابة الذاتية. الهجين. يزيد سيناريو العمل 16

      ية.الصراعات التنظيمية السلب الهجين. يقلل سيناريو العمل 17

      على ممارسة التمكين. الهجين. ُيشجع سيناريو العمل 18

      .روح المنافسة بين الموظفين الهجينُيعزز سيناريو العمل . 19

      على السرية في العمل. الهجين. يحافظ سيناريو العمل 31

 (Future Skillsالمحور الثاني: المهارات المستقبلية )

      . يفرض العمل المستقبلي فهم العالقات بين األشخاص.34

      . يستدعي العمل المستقبلي فهم العالقات بين األماكن.32

      في تحليل األحداث. إتقان. يحتاج العمل المستقبلي 33

      .الشخصي . يحتاج العمل المستقبلي فهم الشعور31

      .نخري. يستلزم العمل المستقبلي التعرف على شعور اآل30

تهتمام من خالل اال الموظفين. يتطلب العمل المستقبلي تحفيز 36

 .بعاطفتهم
     

كونات م . يتطلب العمل المستقبلي إتقان التفكير في تحليل30

 المشاكل.
     

      . يستلزم العمل المستقبلي التصرف بأقل قدر من الوقت..3

      . يستدعي العمل المستقبلي مهارة التعامل مع المجهول..3

. يستلزم العمل المستقبلي تشخيص المواقف التي تشكل 15

 السمة الشخصية.
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 الفقرات 

بدرجة 
كبيرة 

 جداا 

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداا 
5 4 3 1 1 

السمة  . يتطلب العمل المستقبلي المعرفة التي تكون14

 الشخصية.
     

. يحتاج العمل المستقبلي التواصل السلس مع األشخاص 12

 المختلفين.
     

. يستوجب العمل المستقبلي االعتماد الكلي على علوم 13

 الحاسوب لحل المشكالت.
     

. يستلزم العمل المستقبلي تصميم أنظمة تحلل السلوك 11

 البشري بإتقان.
     

      إجادة ممارسات علوم الحاسوب. المستقبلي. يفرض العمل 10

      يتطلب العمل المستقبلي إتقان وسائل التواصل اإلجتماعي.. 16

يؤكد العمل المستقبلي على معرفة متخصصة باإلعالم . 10

 اإلفتراضي.
     

يستلزم العمل المستقبلي دراية واضحة في التعامل مع . .1

 األخبار.
     

      العمل المستقبلي عبور التخصصات التقليدية.يستلزم . .1

      يستوجب العمل المستقبلي تعديل المفهوم الكالسيكي للعلم.. 05

يفرض العمل المستقبلي إشراك مختلف التخصصات في . 04

 الحلول.
     

      .تجاه بيئة األفرادنظرة شمولية إ يحتاج العمل المستقبلي. 02

تجاه أتهداف نظرة شمولية إ المستقبلييستوجب العمل . 03

 .األفراد
     

      .تجاه موارد األفرادنظرة شمولية إ يفرض العمل المستقبلي. 01

يستلزم العمل المستقبلي مهارة متخصصة في تنظيم . 00

 األولويات.
     

يتطلب العمل المستقبلي تنمية القدرة على االسترجاع . 06

 المعرفي.
     

العمل المستقبلي إدارة المواقف االنفعالية إيجابية كانت يحتم . 00

 أم سلبية.
     

يفرض العمل المستقبلي تعاون بين األفراد دون وجود . .0

 تفاعل وجاتهي.
     

يستدعي العمل المستقبلي العمل بشكل مترابط على النتائج . .0

 المشتركة.
     

فرطة الم استخدام التكنولوجيا يستوجب العمل المستقبلي. 65

 إلنجاز األعمال.
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 الفقرات
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا  

5 4 3 2 1 

 (Technology Readinessالجاهزية التكنولوجية ) المحور الثالث:

      رؤية واضحة للتطوير التكنولوجي. تمتلك  الشركة. 64

      تهتم الشركة باإلبداع التكنولوجي.. 62

      تعقد الشركة برامج لتطوير الكفايات التكنولوجية.. 63

      البنى التحتية المطلوبة  للتكنولوجيا.تؤمن الشركة . 61

      تهيئ الشركة موارد بشرية مؤتهلة إلدارة التكنولوجيا.. 60

       تتبنى الشركة ممارسات القيادة التحويلية.. 66

      تبحث الشركة عن مصادر مشاريع تكنولوجية مشتركة.. 60

      التكنولوجية. التطوراتتعقد الشركة برامج تدريبية في . .6

      موازنة مالية لتحديث البرامج التكنولوجية.تخصص الشركة . .6

      المشاركة في قواعد بيانات عالمية.تحرص الشركة على . 05

      تعقد الشركة اتفاقيات مع شركات عالمية في التكنولوجيا.. 04

      .تُقيم الشركة مدى فاعلية خدماتها إلكترونيا  . 02

      . تمكن الشركة عمالءتها من القيام بمعامالتهم معها إلكترونيا  . 03

      .لكترونياإتُقيم الشركة درجة استجابتها للعمالء . 01

      . لكترونيا  تدير الشركة كافة أعمالها إ. 00
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  (1ملحق )ال
 اعة الدوائيةلصنا في قطاعات الشرك

 عدد األفراد العاملين  اسم الشركة الرقم
 413 لصناعة االدوية ةالعربي 1
 665 دار الدواء للتنمية واالستثمار 1
 1342 أدوية الحكمة 3
 751 المتحدة لصناعة األدوية 4
 682 الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية 5
 435 األردنية إلنتاج األدوية م.ع.م 6
 228 الحياة للصناعات الدوائية 7
 116 نهر األردن للصناعات الدوائية 8
 363 والتعقيم ةالسويدية للمنتجات الطبية األردني 9
 292 الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية 11
 198 التقدم للصناعات الدوائية 11
 290 الرام للصناعات الدوائية 11
 174 شركة عمان للصناعات الدوائية 13
 146 شركة فيالدلفيا لصناعة األدوية 14
 189 األردنام اس فارما /  15

 6284 المجموع
 ( المصدر: غرفة صناعة عمان.jowww.aci.org) 

 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f

