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هتتدجت هتتذر الد ار تتا الت تترف الت أوتتر و نجتتا المنظمتتا ج ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي ياا
ودور تانولوجي تتن الم لوم تتنت امتغي تتر و تتيط جت ت قط تتنع اإلنش تتن ات جت ت ا ردنا تننول تتت مش تتالا
الد ار ا وجتود أم اتدم وجتود االقتا بتين اتل متن المتغيترات الم تت لا التنليتا :و نجتا المنظمتا (ال تيم
التنظيمياا الم ت دات التنظيميتاا اإلتجنهتنت التنظيميتا) والمتغيترات التنب تا التنليتا :اإل تتراتيجينت
الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قي تتندة التالن تتاا إ تتتراتيجيا التم تتنيزا إ تتت ارتيجيا التراي تتز) ودور تانولوجي تتن
الم لومتتنت (ال نن تتر المنديتتاا قوااتتد البيننتتنت المشتتترااا شتتبانت اإلت تتنل) امتغيتتر و تتيط ج ت
قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
ولتح يق أهداف الد ار ا قنمت البنحوا بت تميم ا تتبننا شتملت ( )27ج ترة لجمتح الم لومتنت
ا وليا متن اينتا الد ار تا الماونتا متن ( )341منتردةا وتتم ا تت ندة ( )998وبن تبا ( )1.84وجت
عتتو ذلتتك جتترى جمتتح وتحليتتل البيننتتنت واألتبتتنر النرعتتينت بن تتتألدام الحزمتتا اإلح تتن يا لل لتتوم
ا جتمنايتتا ( )SPSSوتحليتتل الم تتنر بن تتتألدام برنتتنمج تحليتتل الم تتنر ( .)Amos18وب تتد إج ت ار
امليا التحليل لبينننت الد ار ا وجرعينت نا وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

ن

أظ ترت النتتن ج ارتنتنع م تتوى ا هميتا لجميتتح انن تر الو نجيتا التنظيميتا (ال تيم التنظيميتتاا
الم ت دات التنظيمياا اإلتجنهنت التنظيميا) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
أظ تترت النتتتن ج ارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا لال تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتاا
إ تراتيجيا التمنيزا إ تراتيجيا الترايز) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
أظ تترت النتتتن ج ارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا لجميتتح انن تتر تانولوجيتتن الم لومتتنت ( ال نن تتر
المندياا قوااد البينننت المشترااا شبانت اإلت نل) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
وج تود تتتأوير ذي د لتتا م نويتتا للو نجتتا التنظيميتتا ال ت اإل تتتراتيجنت الت تتوي يا بوجتتود تانولوجيتتن
الم لومنت ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردن.

وق تتد أو تتت الد ار تتا ا هتم تتنم بنلو نج تتا التنظيمي تتا م تتن قب تتل الش تترانت ال نمل تتا جت ت قط تتنع
اإلنشن ات ج ا ردنا واألتينر إ تراتيجيا ت وي يا تن جم مح و نجا المنظما.

س
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This study aimed to investigate the Impact of Organization Culture in
Selection Marketing Strategies and Role Of Information Technology.
This study came to test the stated hypothesis to treat the research problem. The
descriptive analytical method is used that depends on studying the phenomenon, and
depending on the filed survey to obtain the data through the questionnaire the study

populate consist of leaders, and heads of department,in order to achieve the
objectives of the study, the researcher designed a questionnaire consisting of )37(
paragraphs to gather the primary information from study sample which consisted
(042) individuals, the number of the returned questionnaires was (198)

questionnaires, with the percentage (0.44) which good percentage,The statistical
package for social sciences (SPSS) was used to analyze and examine the hypotheses.

ع
The researcher used many statistical methods to achieve study objectives through
using Amos18 program.
The study conciliated the following:
result showed that the level of organizational culture ((values culture; beliefs
culture and attitude culture) to the jordanian construction sector is practically high.
result showed that the level marketing strategy (cost leader ship strategy;
differentiation strategy and focus strategy) to the jordanian construction sector is
practically high.
result showed that the level of information technology (hardware; shared data base
& communication net work) to the jordanian construction sector is practically high.
There is significant impact to Organizational culture on Marketing Strategy and the
role of Information Technology as a Mediator to The Jordanian Construction Sector,
The main recommendations of the study were:
Attention to the organizational culture by companies operating in the construction
sector in Jordan,Choose a marketing strategy consistent with the culture of the
organization.
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الـفـصل األول
اإلطار العام لمدراسة
( 0ـ  :)0المقدمــــــــة
( 0ـ  :)2مشكمة الدراسة وأسئمتها
( 0ـ  :)2أهداف الدراسة
( 0ـ  :)4أهمية الدراسة
( 0ـ  :)5فرضيات الدراسة
( 0ـ  :)6حدود الدراسة
( 0ـ  :)7محددات الدراسة
( 0ـ  :)8التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة

2

( :)0-0المقدمة
ي تتد من تتوم وت ت نجا المنظمتتا قتتديمنً حتتديونًا جنلوت ت نجا تنشتتأ ال ت جت ترات زمنيتتا طويلتتاا ولي تتت
وليدة اللحظا وه مرجح ل لوك ال نملين ج المنظماا ومشتراا بين جميح ال نملين ج المنظمتا
(بن اي

ا 0211ا ص)11-11ا وت تبتر الو ت نجا التنظيميتا امتتداداً لو ت نجا المجتمتحا و تلوك النترد

ننبح من لوك المجتمح وا

لبنً أو إيجنبنًا وقد حظيت الوت نجا التنظيميا بنهتمنم البنحوين وهتذا

ي ود إل تأويرهن المبنشر ال أدا المنظما والمحرك الر يس لنجنح ن (قويا 0223ا ص.)12
والوت ت ت نجا التنظيميت تتا م يت تتنر أألالق ت ت لالت ت تتنل بت تتين ا ج ت ترادا وت تبت تتر المؤ ت تتس للحيت تتنة
ا جتمنايتتا داألتتل المنظمتتاا وهت تميتز المنظمتتا اتتن غيرهتتن متتن المنظمتتنت (التتوقن ا 0224ا
ص)51-52ا وت متتل الوت ت نجا التنظيمي تتا ال ت تانم تتل المنظمتتا وج ل تتن ايتتنن واح تتد متانمتتلا وهت ت
تجمتتح أاعتتن المنظمتتا وتتتوج م نحتتو تح يتتق هتتدف واحتتد وهتتو ا تتتمرار المنظمتتا وب نؤهتتنا امتتن

وتعن ميزة تننج يا للمنظما أمنم مننج ي ن (بن اي ا 0211ا ص.)15
ومتتن ينبغ ت التأايتتد اليتتح أنتتح أعتتح ل ازم تنً ال ت مؤ تتنتنن أن ت متتل ال ت إذاتتن وت زيتتز
وت ت نجا المؤ تتاا وأن تؤ تتس لوت ت نجا مؤ تتيا إبداايتتا بحيتتث تتعتتمن اتتل متتن يتتدام ج لي تنً تح يتتق

ا هدافا ومن ي ناد ال ا ندمنج الن ل ج ا قت ند ال نلم (قويا 0223ا ص.)12
أمتتن(أبتتو نب تتاا 3116ا ص )277اتترف اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا بأن تتن الو تتيلا الت ت ت تتتألدم ن
منظمنت ا امنل اند تألطيط أوجح النشنط الت وي

المت ل ا بنلمنتج الذي تيتم ت ديمتح لل توقا

مح ا ألذ ج اإلاتبنر المتغيرات المتوق ا ج البي ا الداألليا والألنرجيا للمنظما.

3

وبتين (الباتريا 3118ا ص )52أن اإل تتراتيجينت الت توي يا هت تطتوير لترؤى المنظمتا
واق الت ت تم ب نا ووعح ا هداف وتطويرهن وااداد البرامج الت وي يا بمن يح ق ماننا

حول ا

للمنظما وت تجيب لمتطلبنت قيمتا الزبتون جت ال توق الم تت دفا ووعتح (ال تميدا ا 3114ا
ص )999أن اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا تحتتدد ا

تواق الم تتت دجاا والم تزيج الت تتوي

المتتتنح ل تتنا

لان (البرواريا والبرزنج ا 3114ا ص )927بين أن ا تراتيجينت الت ويق ه نتنج املينت
التألطيطا ج انجا الم توينت التنظيميا.
أمن ال القا بين الو نجا التنظيميا واإل تراتيجينت الت وي يا ج

االقا م تمدةا أي ي تمتد

ال من من ال ا ألرا جنإل تراتيجيا غير قندرة ال تح يق أهداف المنظمتا بتدون و نجتا واعتحا
و من جما م ن(الوقن ا 3114ا ص.)928
وجتتن ت الد ار تتا الحنليتتا للت تترف ال ت أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا ج ت األتيتتنر ا

تتتراتيجينت

الت تتوي يا ج ت قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردنا لتتذلك ج تإن أهميتتا الد ار تتا تنبتتح متتن اون تتن ت ت م ج ت
إيجتتند قناتتدة أ ن تتيا حتتول جوانتتب النجتتنح أو النشتتل ج ت توظيتتف الو نجتتا التنظيميتتاا وأورهتتن ال ت
األتينر ا

تراتيجينت الت وي يا.
ا تتننداً إلت هتذة الم طيتنتا جإنتح متن العتتروري الت ترف الت تتأوير و نجتا المنظمتا الت

األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا لتتدى قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردنا ودور تانولوجيتتن الم لومتتنت
امتغير و يط.

( :)2-0مشكمة الدراسة وأسئمتها
تمو تتل الو نج تتا التنظيمي تتا متغيت ت اًر هنمت تنً جت ت إألتي تتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا جت ت منظم تتنت
ا امتتنلا ممتتن داتتن منظمتتنت ا امتتنل ل هتمتتنم ب تتن لعتتمنن الب تتن ج ت اتتنلم ا امتتنل ج ت ظتتل
التحدينت المحلياا واإلقليميا والدولياا واليح تبرز مشالا الد ار ا من ألتالل اإلجنبتا الت ال تؤال
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ا ول اآلت ت  :مــا أثــر ثقافــة المنظمــة عمــى اختيــار اإلســتراتيجيات التســويقية ودور تكنولوجيــا
المعمومات في قطاع اإلنشاءات في األردن؟ وقد انبوق ان هذا ال تؤال اتدد متن ا

ت لا النرايتا

ه :
أوالً :إلت ت أي م تتدى ت تتؤور الو ت ت نجا التنظيمي تتا م تتن أل تتالل (ال تتيم التنظيمي تتان الم ت تتدات التنظيمي تتان
ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ج ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا متتن ألتتالل (ا تتتراتيجيا قيتتندة
التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن؟
ثانيـــاً :إل ت أي متتدى تتتؤور الوت ت نجا التنظيميتتا متتن ألتتالل (ال تتيم التنظيميتتان الم ت تتدات التنظيميتتان
ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ال ت تانولوجيتتن الم لومتتنت متتن ألتتالل (ال نن تتر المنديتتان قوااتتد
البينننت المشتراان شبانت ا ت نل) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن؟
ثالثـــاً :إل ت أي متتدى تتتؤور تانولوجيتتن الم لومتتنت متتن ألتتالل (ال نن تتر المنديتتان قوااتتد البينن تتنت
المشتتتراان شتتبانت ا ت تتنل) جت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا متتن ألتتالل (إ تتتراتيجيا
قيندة التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن؟
رابعـــاً :إل ت أي متتدى تل تتب تانولوجيتتن الم لومتتنت متتن ألتتالل (ال نن تتر المنديتتان قوااتتد البيننتتنت
المش تتتراان ش تتبانت ا ت تتنل) الو تتيط جت ت ت زي تتز أو تتر و نج تتا المنظم تتا (ال تتيم التنظيمي تتان
الم ت دات التنظيميان ا تجنهنت التنظيميا) ج األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا من ألالل
(إ تراتيجيا قيندة التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز)؟
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( :)2-0أهداف الدراسة
ت دف هذر الد ار ا الت رف ال أور و نجتا المنظمتا جت األتيتنر اإل تتراتيجينت الت توي ياا
ودور تانولوجين الم لومنت ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردنا وذلك من ألالل:
 .9الت رف ال أور وت نجا المنظما ج األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا ج قطنع اإلنشن ات ج
ا ردن.
 .3الت رف ال أور وت نجا المنظما ال تانولوجين الم لومنت ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
 .2تحديد أور تانولوجين الم لومنت ج األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا ج قطنع اإلنشن ات ج
ا ردن.
 .4بيتتنن دور تانولوجيتتن الم لومتتنت جت ت زيتتز أوتتر الو ت نجا التنظيميتتا جت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت
الت وي يا ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
.5

م رجت تتا آ ار المت تتديرين اينت تتا الد ار ت تتا لتحديت تتد الجوانت تتب اإليجنبيت تتا الم ت تتنادة ال ت ت تح ت تتين
اإل تراتيجينت الت وي يا ج قطنع اإلنشتن اتا واتذلك الوقتوف الت ال تلبينت التت تحتد متن
انن ة الوت نجا التنظيميا ج هذا المجنل ودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يط.

( :)4-0أهمية الدراسة
تتتأت أهميتتا الد ار تتا متتن أهميتتا الوت ت نجا التنظيميتتا اتتأداة ت تتزز متتن أدا ال تتنملينا هتتذا
جعالً ان أن الوت نجا التنظيميا أ تبحت تموتل شأل تيا المنظمتا وم لتم متن م نلم تن ت تمتد اليتح
منظمنت ا امنل بمألتلف األت ن نت ن للت نمل مح ظروف المننج ا الشديدة والبي نت المتغيرة.
امت تتن وت ت تتتمد الد ار ت تتا الحنليت تتا أهميت ت تتن م ت تتن أهميت تتا الو نجت تتا التنظيمي ت تتا وأورهت تتن ج ت ت األتي ت تتنر
اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا ودور تانولوجي تتن الم لوم تتنت امتغي تتر و تتيط جت ت قط تتنع اإلنش تتن ات جت ت
ا ردنا وتبرز أهميا الد ار ا ج الن نط التنليا:
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 .9الت ت تتدي لموع ت تتوع م ت تتم وح ت تتديث وه ت تتو موع ت تتوع الو ت ت ت نجا التنظيمي ت تتا وأوره ت تتن جت ت ت األتي ت تتنر
اإل تراتيجينت الت وي يا ودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يط.
 .3تتنت تتنول هت تتذر الد ار ت تتا ل طت تتنع ابيت تتر وحيت تتوي وم ت تتم ج ت ت ا قت ت تتند ا ردن ت ت أ وهت تتو قطت تتنع
اإلنش تتن ات مم تتن ي تتتدا الحنج تتا إلت ت ا هتم تتنم ب تتذا ال ط تتنع وال م تتل الت ت متنب تتا ود ار تتا
التحدينت والمشنال الت تواجح هذا ال طنع.
 .2نظ ت اًر للتغي ترات ال تري ا ج ت طبي تتا قطتتنع اإلنشتتن ات والم تتنو ت ج ت ا ردن وذلتتك ا تتتجنبا
للتغيرات ج البي ا المحليا وال نلمياا ولمن يواجح هذا ال طنع متن إألنتنق ب تض الشترانت جت
إنجنز المشنريح ب بب غينب أو ادم ا هتمتنم بنلو نجتا التنظيميتا واألتيتنر إ تتراتيجيا منن تبا
للشرااا بنإلعنجا لمن يواجح هذا ال طنع من مننج ا قطنع اإلنشن ات ا جنب .
.4

توعتتيح المنتتنهيم النظريتتا المت تتلا بنلو نجتتا التنظيميتتا وا

تتتراتيجينت الت تتوي يا ج ت قطتتنع

ا نشن ات ج ا ردن.
.5

ت ديم الم ترحتنت والتو تينت للشترانت اإلنشتن يا الم تننا درجتا أولت جيمتن يألتص موعتوع
الد ار ا.

( :)5-0فرضيات الدراسة
ا تننداً إل

مشالا الد ار ا تمت

ينغا النرعينت التنليا الر ي ان الت

يجرى

األتبنرهن:
الفرضية األولى:
 " :H01يوجد أور ذو د لا إح ن يا للوت نجا التنظيميتا (ال تيم التنظيميتان الم ت تدات التنظيميتان
ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ال ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتان
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إ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ تتتراتيجيا الترايتتز) ل طتتنع اإلنشتتن ات جت ا ردن انتتد م تتتوى د لتتا
(.")  0.05
الفرضية الثانية:
 " :HO2يوجد أور ذو د لا إح ن يا للوت نجا التنظيميا (ال يم التنظيميان الم ت دات التنظيميتان
ا تجنه تتنت التنظيمي تتا) ال ت ت تانولوجي تتن الم لومت تتنت (ال نن تتر المنديتتتان قواا تتد البيننت تتنت
المشتتتراان شتتبانت ا ت تتنل) ل طتتنع اإلنشتتن ات جت ا ردن انتتد م تتتوى د لتتا (  
.")0.05
الفرضية الثالثة:
 " :HO3يوجد أور ذو د لا إح ن يا لتانولوجين الم لومنت (ال نن ر المنديان قوااد البيننتنت
المش تتتراان ش تتبانت ا ت تتنل) جت ت األتي تتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قي تتندة
التالن تتان إ تتتراتيجيا التم تتنيزن إ تتتراتيجيا التراي تتز) ل ط تتنع اإلنش تتن ات جت ت ا ردن ان تتد
م توى د لا (.")  0.05
الفرضية الرابعة :
 " :HO4يوجد أور ذو د لا إح ن يا للوت نجا التنظيميا (ال يم التنظيميان الم ت دات التنظيميتان
ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ج ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتان
إ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ تتتراتيجيا الترايتتز) ل طتتنع اإلنشتتن ات جت ا ردن بوجتتود تانولوجيتتن
الم لومنت متغي اًر و يطنً اند م توى د لا (.")  0.05

8

( :)6-0حدود الدراسة
الحـــدود البشـــرية :إن الحتتدود البش تريا ل تذر الد ار تتا هتتم المتتديرين ج ت اإلدارات ال ليتتن ج ت قطتتنع
اإلنشن ات ج ا ردن.
الحدود المكانيـة :ت ت تر هتذر الد ار تا الت الشترانت الم تننا درجتا أولت جت قطتنع اإلنشتن ات
ج ا ردن
الحدود الزمانيـة :المتدة الزمنيتا التت ا تتغرقت إلنجتنز هتذر الد ار تا ألتالل الن تل الد ار ت الوتنن
 3193/3199والن ل الد ار

ا ول .3192/3193

الحـــدود العمميـــة  :تمول تتت بمتغيت ترات الد ار تتا الم تتت لا جت ت الو نج تتا التنظيمي تتا (ال تتيم التنظيمي تتان
الم ت ت تتدات التنظيمي ت تتان ا تجنه ت تتنت التنظيمي ت تتا) والمتغي ت تتر الت ت تتنبح جت ت ت ا

ت تتتراتيجينت الت ت تتوي يا

(إ تراتيجيا قيندة التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) والمتغير الو يط جت تانولوجيتن
الم لومنت (ال نن ر المنديان قوااد البينننت المشتتراان شتبانت ا ت تنل) جت قطتنع ا نشتن ات
ج ا ردن.

( :)7-0محددات الدراسة
 .9تطبيق الد ار ا ال شرانت اإلنشن ات ج ا ردن والم ننا درجا أول ج ط.
 .3ت ت ر هذر الد ار ا الت اإلدارة ال ليتن (المتديرون ورؤ تن ا ق تنم) جت قطتنع اإلنشتن ات جت
ا ردن والم ننا درجا أول ج ط.
 .2المتغي ت ت ترات الت ت ت ت شت ت تتملت ن الد ار ت ت تتا ممولت ت تتا بنلوتت ت ت نجا التنظيميت ت تتاا واإل ت تتتراتيجينت الت ت ت تتوي ياا
وتانولوجين الم لومنت.
 .4طول جترة ا ترداد ا

تبننا وادم ت ب ت ن بنل راا الممانا.
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 .5ادم وجود الشرانت ج موقح جغراج واحدا بل ج ادة مواقح جغراجيا مألتلنا ومتبنادة.
( :)8-0التعريفات اإلجرائية لمتغيرات لدراسة
الثقافة التنظيميـة :مجمواتا ال تيما والم ت تداتا والمنتنهيما وطترق التنايتر المشتتراا بتين ال تنملين
ج ت المنظمتتاا والت ت قتتد تاتتون غيتتر ماتوب تاا يتتتم الش ت ور ب تتنا ويشتتنرك اتتل جتترد ج ت تاوين تتن ويتتتم
ت ليم تتن لدج تراد الجتتدد داألتتل المنظمتتا والت ت ي تتتألدم ن قطتتنع ا نشتتن ات ج ت ا ردن (أبتتو باتترا
3113ا ص.)416
القيم التنظيميـة :مجمواتا متن ال وااتد المشتتراا والمتنتق الي تن بتين ال تنملين جت المنظمتاا والتت
ت مل ال تحديد لوك ال نملين ج بي ا ال مل مول احترام اآلألترينا وا لتتزام بن نظمتا وال توانين
الت ي تألدم ن قطنع اإلنشن ات ج ا ردن (الدو ريا 3117ا ص.)26
المعتقــدات التنظيميــة :أجاتتنر مشتتتراا حتتول طبي تتا ال متتل و الحيتتنة اإلجتمنايتتا ج ت بي تتا ال متتل
واينيا إنجنز ا امنل الت ي تألدم ن قطنع اإلنشن ات ج ا ردن (قويا 3112ا ص.)79
اال تجاهات التنظيمية :ا تجنبا النرد تجنر ا شين ا أو الحوادثا أو ا شألنص أو النشنطنت وا
انن تتت ه تتذر المش تتنار تتلبيا أو إيجنبي تتاا وت تم تتد الت ت م تتن ت لم تتح م تتن قواا تتد ون تتوص وقت توانين
ونظرينت الت ي تألدم ن قطنع اإلنشن ات ج ا ردن (جوادا 3191ا ص.)969
تكنولوجيا المعمومـات  :وهتو من توم ينطتوي الت احتتوا تانولوجيتن الم لومتنت الت أجت از منديتا
تت لتتق بتتن ج زة والبترامجا والبنت التحتيتتاا وقوااتتد البيننتتنت المألتلنتتا التت تشتتال الواتتن ا

ن ت

لبيننتتنت المنظمتتاا أي (ال نن تتر المنديتتاا والبرمجيتتاا وقوااتتد البيننتتنتا وشتتبانت ا ت تتنل الت ت
ي تألدم ن قطنع ا نشن ات ج ا ردن) ) .( Elliot, 2004, p: 487

10

العناصـــر الماديـــة :أج ت تزة الحن تتوب بأنواا تتن المألتلن تتا والم تتدات ا

ن تتيا الملح تتا ب تتن التت ت

ت تتتألدم م تتن أج تتل ا تتت بنل البينن تتنت م تتن جمي تتح ا طت تراف وم نلجت تتن وتألزين تتن واا تتداد الت تتنرير
الالزما والت ي تألدم ن قطنع اإلنشن ات ج ا ردن (.)Turban et al., 2002, p:162
قواعــــد البيانــــات المشــــتركة :مجموات تتا البيننت تتنت والم لومت تتنت والملنت تتنت ذات ال القت تتا المتبندلت تتا
والمألزنتتا ال ت و تتن ط الألتتزنا ويحتتتنظ ب تتن قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردن وتتعتتمن و تتننً لاتتل
املينتح وأنشطتحا والم نمالت الت قنم بتننيذهنا وا داألل ال طتنع أو ألنرجتح والتت ي تتألدم ن
قطنع اإلنشن ات ج ا ردن ).(Alter, 2002, p:161
شبكات االتصال :مجمواح الحوا يب وا ج زة الم نندة ل ن المرتبطا مح ب عت ن التب ض عتمن
و تتن ط ا ت تتن ت المتنحتتا متتن أجتتل ن تتل وتبتتندل البيننتتنت والم لوم تنت بتتين م تتتألدم الشتتباا
عمن حدود قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.(O’brien, 2004, p:507) .
االستراتيجيات التسـويقية :هت اإل تتراتيجيا التت يتتم ب تن تأل تيص المتواد وتوزي تن وا تتألدام ن
ج تح يق هدجين همن :تحليل الم ت لك وتحليل المننج ينا اإشبنع حنجنت ورغبنت الم ت لاينا
وأللت تق ميت تزة تننج تتيا للمؤ تتاا بحي تتث ت تتنهم جت ت الب تتن والنم تتو جت ت ا

ت تواق الم تتت دجا والتت ت

ي تألدم ن قطنع ا نشن ات ج ا ردن (ابو قحفا 0226ا ص.)55
إســـتراتيجية قيـــادة الكمفـــة :ترتا تتز ه تتذر اإل تتتراتيجيا الت ت تالن تتا م تتدألالت اإلنت تتنج م نرن تتا م تتح
المننج تتينا والت ت ت ن ت تح يتتق تألنتتيض جتتوهري ج ت التاتتنليف الاليتتاا متتن ألتتالل ا اتمتتند ال ت
مجمواتتا متتن اإلجت ار ات التت تتتؤدي الت التتزام قطتتنع ا نشتتن ات جت ا ردن بتتأن تاتتون الألدمتتا
الم دما أقل النا مح الحننظ ال م توى م بول من الجودةا من ألالل ا

تنندة من مزاين الحجم

ا قت ت ت تتندي أو المت ت ت تواد الألت ت تتنم المحلي ت ت تتاا وألنت ت تتض تا ت ت تتنليف ا يت ت تتدي ال نمل ت ت تتا وت ت ت تتديم منتج ت ت تتنت
نمطيا(الح ين ا 3191ا ص.)989
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إســــتراتيجية التمــــايز :وه ت ت ج تتتل الألت تتدمنت الت ت ت ي تتتدم ن قطت تتنع ا نشت تتن ات ج ت ت ا ردن ممي ت تزة
بأل تتن ص م ينتتا وبطري تتا تجتتد تنعتتيل ال متتال متتن ألتتالل م ازيتتن غيتتر متنحتتا لتتدى المننج تتين.
وت تتتطيح المنظمتتا أن تأللتتق لنن ت ن مرا ت اًز تننج تتينً ممي ت اًز (مي تزة تننج تتيا) متتن ألتتالل إيجتتند درجتتا
انليا من التمنيز لمنتجنت ن ان تلك الت ي دم ن المننج ونا ومول ذلك التمنيز يمان تن متن جترض
ال ر الذي ترار منن بنً (ال يدا 3119ا ص.) 313
إســتراتيجية التركيــز :وهت التأل تتص بت تتديم قطتتنع ا نشتتن ات جت ا ردن ألدمنتتتح ل طتنع تتوق
محتتدد أو تألتتدم منط تتا جغراجيتتا محتتددة وتشتتمل األتيتتنر ال طتتنع ال تتوق التتذي يتتتمان جي تتن قطتتنع
ا نشتن ات جت ا ردن متن تح يتق ميتزة تننج تياا وال تيطرة الت التاتنليفا وزيتندة ج نليتا ا نشتطا
الت تتوي يا متتن ألتتالل ت تتديم منتجتتنت ذات أ ت نر أقتتل متتن المننج تتين ب تتبب الترايتتز ال ت ألنتتض
التالنتتا أو ت تتديم منتجتتنت متمي تزة ج ت الجتتودة أو الموا تتننتا أو ألدمتتا ال متتال (ال تتنلما 3115ا
ص.)948
الشركات اإلنشائية المصنفة درجة أولى :ه الشرانت الت ت وم بتننيتذ مشتنريح إنشتن ياا ويجتب
أن تت ف بموا ننت ألن ا احجم الشراا ا والمؤهالت الننيا وا داريتا والتج يزات(متدير اتنما
متتدير اداريا متتدير متتنل ا متتدير جنت ا م ند تتين م متتنرين ومتتدنيينا وم ند تتين تألطتتيط وبرمجتتاا
حن تبين اميتتنت)ا و أرس متتنل الشتتراا (511ألتتف دينتتنر)ا وم تتنحا الشتتراا (951م )3والألبترة جت
تننيذ المشنريح وذلك بموجب ت ليمنت ي درهن مجلس الوز ار تحتدد متطلبتنت الت تنيف وشتروطح
وج نتح(.مديريا الم لومنت ج وحدة ال طن ات المرازيا /و ازرة ا شغنل ال نمح واإل انن).
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اإلطار النظري
( :)0-2المقدمة
يتم ج هذا الن تل تنتنول موعتوع الو ت نجا التنظيميتا واالقت تن بنإل تتراتيجينت الت توي يا
ودور تانولوجيتن الم لومتتنت امتغيتتر و تيطا وذلتتك لمتتن ل تن متتن دور ابيتتر جت األتيتتنر إ تتتراتيجينت
المنظمنتا امن أن ن ت تبر المحدد الر يس لنجنح أو جشل منظمنت ا امنل.
وت تبر الو نجا التنظيميا مرج نً ل تلوك ال تنملين جت المنظمتاا وتميتز المنظمتا اتن غيرهتن
من المنظمنتا ول ن دور بنرز جت

تينغا ا تتراتيجينت المنظمتنت(ال ري ا 3119ا ص)927ا

امتتن وت تتد الو نجتتا التنظيميتتا ماونتتن ا ن تتين لالت تتنل بتتين ا ج تراد ج ت المنظمتتاا والمؤ تتس للحيتتنة
ا جتمنايا(الوقن ا 3114ا ص.)59

( :)2-2مفهوم الثقافة التنظيمية
الو نجتتا التنظيميتتا ل تتن دور ج ت الحاتتم ال ت ال تتلواينت وال ت اررات وتحديتتد الم بتتول وغيتتر
الم بول من ن ابر مألتلف الم توينت داألتل المنظمتاا وتمتنح للمنظمتا هويت تن (شتتنتحاا 3119ا
ص.)92
وتؤور الوت نجا التنظيميا ال طري ا أدا ا امنل من ألتالل تأويرهتن الت

تلوك ال تنملين

وت ترجنت ما إذ يت تترف ال تتنملون بمتتن يتتتال م وال تتيم والم ت تتدات ال تتن دة جت المنظمتتاا امتتن وتراتز
الوتت ت نجا التنظيميتتتا ال ت ت ال تتتيم والم ت ت تتدات الت ت ت ترغت تتب اإلدارة ج ت ت ت ليم ت تتن لل ت تتنملين ان هتمت تتنم
بت تتنل مال ا وال مت تتل الجمت تتنا ا واحت ت ترام الوقت تتتا واإلألت تتالص ج ت ت ال مت تتلا ممت تتن ي ن ت ت أن للوت ت ت نجا
التنظيميا تأوي اًر ال ال لوك النردي لل نملين (ابد اللطيفا وجودةا 3191ا ص.)931
ت ددت الت ريننت الت ت رعت للوت نجا التنظيميا امن وما وجيمن يل شرح هم ن:
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ارف (ال طياا 3112ا ص )236و ( )Robbins,2003: p525الوت نجا التنظيميا بأن ن" :نظنم
من الم نن المشتراا بين أاعن التنظيما والت تميز منظما ان غيرهن من المنظمتنت وتشتتمل
الت ت ال

تتصا والرم تتوزا واللغ تتاا والط تتوس"ا أم تتن (ال مي تتننا 3191ا ص )299ج تترف الو ت ت نجا

التنظيميتتا بأن تتن" :مجمواتتا الم ازيتتن الت ت تمي تز المنظمتتا اتتن بتتنق المنظمتتنتا ول تتذر الم ازيتتن
ا

تم ارريا الن بيا ول ن أور ابير ال

تتنا

لوك ا جراد ج منظما من".

وي ت تترى (ال ري ت ت ت ا 3119ا ص )949أن ت تتن" :مجموا ت تتا ا جت ارع ت تتنت وال ت تتيم والم ت ت تتدات
والرم تتوز المش تتتراا التت ت يمتلا تتن أاع تتن المنظم تتاا وتميت تز المنظم تتا ا تتن المنظم تتنت ا أل تترى"ا
وي ت تتف (ال ري ت تتوت ا 3118ا ص )272الو نج ت تتا التنظيمي ت تتا بأن ت تتن" :منظوم ت تتا الم ت تتنن والرم ت تتوز
والم ت تتدات والط تتوس والممنر تتنت الت ت تتطتتور وت تتت ر متتح متترور التتزمن وت تتبح تتما ألن تتا
للتنظيم بحيث تأللق ج منً انمنً بين أاعن التنظيم حول أل ن ص التنظيم وال تلوك المتوقتح متن
ا اعن جيح"ا أمن (ال تبيحنتا 3119ا ص )34جو تن ن بأن تن" :منظومتا م نويتا مترابطتا متن
ال تتيما وا تجنه تتنتا وا ات ترافا والم تتنييرا والم ت تتداتا التت ت تش تتال هوي تتا منظم تتا م تتنا وتوج تتح
ال لوك النردي والجمنا جي ن".
ووع تح ن (الدو تتريا 3117ا ص )91بأن تتن" :الطتتنبح الممي تز لشأل تتيا المنظمتتا التتذي
تتننال جيتح ال تيما والم ت تداتا وا جت ارعتنتا وا اتراف المشتترااا وذلتك متن ألتالل توجيتح تلوك
ال نملين أونن

ير ال مل لتح يق أهداف المنظما وال نملين".

أمتتن ( )Burnes,2004: p170ج تتد اتترف الوت ت نجا التنظيميتتا بأن تتن" :نمتتط متتن الم ت تتدات
والتوق نت الت يشترك جي ن أجراد المنظماا وهذر الم ت دات والتوق نت تنتج الم نيير وتشال لوك
ا ج تراد والجمناتتنت ج ت المنظمتتا"ا لاتتن ( )Alter,2002: p76اتترف وت ت نجا المنظمتتا ال ت أن تتن:
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"الن تتم المشتتترك حتتول ال القتتنت والممنر تتنت الت ت تحتتدد ت ترجنت ال تتنملين ج ت المنظمتتا وطري تتا
إنجنز ال ملا وه مزيج من ال وااد الماتوبا وغير الماتوبا.
ووع ت ت تح ن (2005: p256

 )Johns&Saksبأن ت ت تتن" :مجموات ت تتا الم ت ت ت تتدات وال ت ت تتيم

وا جتراعنت الت يشترك جي تن أجتراد المنظمتا"ا لاتن( Ivancevich, Konopaske & Matteson,

 )2008, p37ج تتد ارج توا الوت ت نجا التنظيميتتا بأن تتن متتن يدراتتح ال تتنملون ج ت المنظمتتاا ويشتتال هتتذا

اإلدراك نمطنً من الم ت دات وال يم والتوق نت.
من ألالل من ت دما وال عو ا دبينت الت تحدوت ان من وم الوت نجا التنظيميا ت رف
البنحوا الوت نجا التنظيميا بأن ن" :دليل ال لوك لل نملين ج المنظماا وال نادة الت تتبننهن المنظمتا
ج ت نمل ن مح البي ا الداألليا والألنرجيا".
( :)0-2-2أهمية الثقافة التنظيمية
تتتأت أهميتتا الو نجتتا التنظيميتتا متتن ألتتالل إمتتداد ال تتنملين ج ت المنظمتتا بإح تتنس ال ويتتاا
وت م ج بنن ال يم وا جانرا وت بح ا جانر وال تيم جتز اً م متنً متن و ت نجا المنظمتا إذا أدت إلت
نجتتنح ا امتتنلا وتنمتتو الوت ت نجا التنظيميتتا متتن ألتتالل امليتتا التنناتتل بتتين ا ج تراد والمنظمتتنت ابتتر
التتزمن (التتوقن ا 3114ا ص)47ا وت تبتتر الو ت نجا التنظيميتتا منتتتنح نجتتنح المنظمتتنت لمتتن ل تتن متتن
أهميا ج تحديد هويا المنظما وب ن ن وتمن ا ن وتميزهتن اتن غيرهتن متن المنظمتنتا وهت م ترشد
ل لوك ال نملين جي تن (بنت اي ت ا 3199ا ص)98ا وبتين (ال ميتننا 3191ا ص)294-292
أهميا الوت نجا التنظيميا وتأويرهن ال المنظمنت وا جراد امن يل :
.9

ت متل الو ت نجا التنظيميتا الت توجيتح تلوك ا جتراد ب تبب قوااتدهن وأل ن
حد انن ر الوت نجا التنظيميا يواجح بنلرجض.

ت ن وأي مألنلنتا

16

.3

ت تد الو ت نجا التنظيميتا مرج تنً لدجتراد ي تودون لتح لتن تير ا حتداث وا نشتطا ممتن يو تح أجتتق
ومدارك ا جراد ال نملين حول من يحيط ب م من أحداث.

.2

ت تتناد الوت ت نجا التنظيميتتا ال ت التنبتتؤ ب تتلوك ا ج تراد والجمناتتنت ن تتلوك النتترد نتتنبح متتن
وت نجتح.
متتن ألتتالل متتن ت تتدما والت عتتو ا دبيتتنت التت تحتتدوت اتتن أهميتتا الو ت نجا التنظيميتتاا تتترى

البنحوا أن أهميا الوت نجا التنظيميا تامن ج دام ن للمنظما داأللينً وألنرجينً.
( :)2-2-2خصائص الثقافة التنظيمية
ممن يجب التأايد اليح أنح

توجد منظما تمتلك و نجا ممنولا لو نجا منظما أألترىا جلاتل

منظم تتا و نجت تتن الألن تتا ب تتن وهن تتنك ا تتدة جوان تتب تألتل تتف جي تتن و نج تتا منظم تتا ا تتن غيره تتن م تتن
المنظم تتنت ومن تتن :ام تتر المنظم تتاا وط تترق ات تتن ت نا واجت ت ار ات ال م تتلا وال تتيما والم ت تتداتا
وأ لوب ال يندةا وممنر ا ال لطا (ال ميننا 3191ا ص.)294
أمتتن أل تتن ص الو نجتتا التنظيميتتا امتتن أوردهتتن (ال طيتتاا 3112ا ص )236و ( Robbins,
 )2003: p525ج :
 .9اإلبداع والمألنطرة :درجا تشجيح ال نملين ال اإلبداع والمألنطرة.
 .3ا نتبنر للتنن يل :الدرجا المتوقح أن ياون جي ن ال نملين دقي ين منتب ين للتنن يل.
 .2ا نتبتتنر نحتتو النتتتن ج :درجتتا ترايتتز اإلدارة الت المألرجتتنت ولتتيس الت ال مليتتنت الم تتتألدما
لتح يق المألرجنت.
 .4التوجح نحو الننس :درجا اهتمنم اإلدارة بتأويرهن ال ا جراد داألل المنظما.
 .5التوجح نحو النريق :درجا تنظيم ج نلينت ال مل حول النريق
 .6ال دوانيا :درجا ادوانيا ا جراد وتننج م

ا جراد.

ولا ووديا الت نمل م م.
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 .7الوبنت :درجا تأايد ج نلينت المنظما المحنجظا ال الحنلا الراهنا بد ً من النمو.
ويلألص ( ) Johns & Saks, 2005: p256 - 257أل ن ص الوت نجا التنظيميا بنآلت :
 .9وت نجا المنظما طري ا حينة أاعن المنظماا وياون تأويرهن واعح ال

لوك ال نملين ج

المنظماا وتتعح وت نجا المنظما اند م نرنت ن بوت نجا المنظمنت ا ألرى أو إذا ت رعت
لتغيرات.
 .3و نجا المنظما ت ناد ال

ا

تم ارريا ا جتمنايا إذا تاونت بشال جيدا حت

ج

حنلا

تغيير ال نملينا و ن الو نجا التنظيميا تتاون من اجتراعنتا وقيما وم ت دات أ ن ياا جمح
الوقت غنلبنً من تاون م ت رة.
 .2و نجا المنظما غنلبنً من ياون ل ن تأوير قوي ال رعن ال نملينا وا دا التنظيم .
 .4و نجا المنظما ت مل ال دام ا بتانر والتجديد والمألنطرةا و ريا الم لومنتا وي بر ان ن
بنلدام الداألل

للمنظماا وتتعمن الو نجا أيعنً دام ألنرج

للمنظما مول المحنجظا ال

الزبونا والت رف الدألالق تجنر المننج ين.
( :)2-2-2أنواع الثقافة التنظيمية
ذار ( )Burnes, 2004: p173-174أنواع للو نجا التنظيميا ل ننديا وه :
 .9ثقافة القوة :يتواجد هذا النوع من الو نجا ج

المؤ نت ال غيرة مول شرانت التجنرة

والتمويلا وت تمد ال المرازيا وال يطرة ج المنظماا وتتشال انلشباا ال نابوتيا.
 .3ثقافــة الــدور :يتواجتتد هتتذا النتتوع متتن الو نجتتا ج ت المؤ تتنت البيروقراطيتتاا وتشتتبح ج ت تاوين تتن
ال ترما وتراتتز الت أهميتتا اإلجت ار ات وال وااتتد وال توانين وال تتلطا والننتوذ والتنبتتؤا وت متل و نجتتا
الدور ال ا لتزام بنلو ف الوظين ج المنظماا وم نلجا ا حداث غير المتوق ا.
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 .2ثقافة المهمة :يتواجد هذا النوع من الو نجا ج

المؤ نت ذات البنن الشبا

الذي يت م

بنلمرونا ويشجح ال ال مل انريق واحدا وت تم بتننيذ ال مل بغض النظر ان طري ا تننيذر
و راا ا

تجنبا لدحداث.

 .4ثقافة الفرد :يتواجد هذا النوع من الو نجا ج المؤ نت ذات البنن ال ن ودي ويراز هذا النوع
من الو نجا ال تح يق م لحا ا جرادا وتت م بنل القنت ال ويا بين ال نملين وبين اإلدارة.
أمتتن (التتوقن ا 3114ا ص )96ج تتد

تتنف و نجتتا المنظمتتا إل ت  :و نجتتا داألليتتا وتتعتتمن و نجتتا

موج تتا لل تتنملينا وو نج تتا اإلنت تتنجا وو نج تتا ا دا ا والو نج تتا ا ألالقي تتاا والو نج تتا الديني تتاا والو نج تتا
ا جتمناي تتاا أم تتن الو نج تتا الألنرجي تتا جتتع تتمن و نج تتا موج تتا للمن تتنجسا وو نج تتا موج تتا

تتحنب

الم نلحا وو نجا التايف الألنرج .
ويشتير ( ) Johns & Saks, 2005: p265أن الو نجتا التنظيميتا تحتدد نمتط الحيتنة لل تنملين
ج المنظماا وتتمول ج الرموز والط وس وال

ص والش ن ر الت ت ف حينة المنظماا وي ل

ج م ت تتن مت تتن قبت تتل ال ت تتنملين ج ت ت المنظمت تتاا ويت تتورد (ال ميت تتننا 3191ا ص )392-393أن الو نجت تتا
التنظيميا تتاون من:
 .9القــيم التنظيميــة :وهت ال وااتتد جت بي تتا ال متتل والتت ت متتل امرشتتد لت ترجنت ال تتنملين ومن تتن
احترام اآلألرينا وا لتزام بنل وانين.
 .3المعتقدات التنظيمية :وه أجانر مشتراا ار ألا ج أذهنن ال نملين ج المنظما حول طبي ا
ال متتل والحيتتنة ا جتمنايتتا ج ت بي تتا ال متتلا واينيتتا إنجتتنز ا امتتنلا والم تتنم الوظينيتتا ومن تن
أهميا مشنراا ال نملين ج

نح ال اررات.

 .2األعراف التنظيمية :وه م نيير منيدة للمنظما والت يلتتزم ب تن ال تنملون جت المنظمتا وتاتون
غير ماتوباا مونل ذلك ت يين ا ب وا بن ج ننس المنظما.
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 .4التوقعات التنظيمية :وه تلك ا مور الت يتوق ن النرد متن المنظمتاا وتتوق تن المنظمتا متن
النردا مول توق نت الرؤ ن من المرؤو ين وتوق نت المرؤو ين من الرؤ ن .
وبين ( )Burnes, 2004: p172أن ماوننت الو نجا التنظيميا ه :
 .9االفتراضات األساسية :وهت اجت ارعتنت اتن اينيتا حتل المشتنال التنظيميتاا وهت غيتر قنبلتا
للن ت تتنش مت تتن حيت تتث االقت ت تتن بنلبي ت تتاا أو الطبي ت تتا اإلن ت تتننيا والنشت تتنط اإلن ت تتنن ا وال القت تتنت
اإلن ننيا.
 .3القيم التنظيميـة :وهت المرشتد اعتن المنظمتا بتن مور ال نمتاا والتت التي م ا هتمتنم ب تن
وينترض أن تتواجد ج المنظما.
 .2األعــراف التنظيميــة :وه ت ال وااتتد ال تتلوايا غيتتر الماتوبتتاا وتحتتدد ت ترجنت ال تتنملين ج ت
المنظما ج مواقف م ينا.
 .4القواعــد التنظيميــة :هت البنيتتا المنديتتا واإلجت ار ات وا نظمتتا جت المنظمتتاا و تتلوك ال تتنملين
الملحوظ.
وب تتين (2003: p535
التنظيميا ج ال

 )Robbins,و (ال طي تتاا 3112ا ص )228أن ماون تتنت الو نج تتا

صا والرموزا واللغاا والط وس.

ويرى (الوقن ا 3114ا ص )913أن أب ند الو نجا التنظيميا يامن ج ب دين:
 .9أبعــــــاد فكريــــــة يــــــر مرئيــــــة :ا ت تتنل يما والم ت ت تتداتا والتوق ت تتنتا وا ات ت ترافا وا تجنه ت تتنتا
وا جتراعنت.
 .3أبعاد مادية مرئية :تموتل الجننتب المتندي المر ت الم تطنح اتنلموادا والتج يتزاتا والشت نراتا
والط وس وغيرهن.
( :)4-2-2أسباب االختالف في تحديد عناصر الثقافة التنظيمية
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يشير (قويا 3112ا ص )79إل أن أ بنب األتالف ال نن ر الماونا للو نجا التنظيميا
ي ود ل دد من المرتازاتا ه :
 الأل ن ص وال منت النرديا لل نملين داألل المؤ ا.
 أهداف ا جراد وتوج نت م تجنر المؤ ا والوظينا.
 ا نشطا الممنر ا من قبل المؤ ا وا جراد.
 و نجا المجتمح وا نمنط ال لوايا ال ن دة.
 أل ن ص ا ت ن ت داألل وألنرج المؤ ا.
 االقا المؤ ا بنلبي ا.
وبتتين (بنت اي ت ا3199ا ص )35بتتأن ا ألتتتالف بتتين البتتنحوين يامتتن جت تحديتتد أهميتتا
ماونتتنت الو نجتتا التنظيميتتاا وأن م ظتتم الد ار تتنت أجم تتت ال ت أن الو نجتتا التنظيميتتا تتاتتون متتن
ال يما والم ت داتا والم نييرا والرموزا واللغاا وا تجنهنتا وال نداتا والت نليد.
أمن المتغيرات الت تننولت ن هذر الد ار ا ج :
.5

اال تجاهـات التنظيميــة :توجتح أو ا تتت داد م تبق للت ترف بطري تتا م ينتا يات تتبح النترد ابتتر
تتنوات التنشت ت ا ا جتمناي تتا الطويل تتا جت ت ا

ت ترةا وجمنا تتا الرج تتنقا والمدر تتاا والم تتجدا

والجنم تتاا والنتتنديا ومألتلتتف المؤ تتنت ا جتمنايتتا (ال ريتتوت ا 3111ا ص)968ا ج تتد
اتترف (حت تريما 3119ا ص )85ا تجتتنر بأن تتح" :الميتتل اإليج تتنب أو ال تتلب نح تتو شت ت
شألص يوجتح اإلن تنن للت ترف بطري تا م ينتا تجتنر الشت
وا

أو

أو الشتألصا ويت تف بنلوبتنت

ت تتتم ارريا"ا وي رج ت ت ت ن (جت ت توادا 3191ا ص )972-969بأن ت تتن" :ا ت تتتجنبا الن ت تترد للبي ت تتا

المحيطا وا أجراد أو جمنانت أو متوادا وت تمتد الت متن ت لمتح متن ن توصا ونظريتنتا
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وق توانينا وقوااتتدا وتتشتتال ا تجنهتتنت نتيجتتا ظتتروف وأجاتتنر وألب ترات النتتردا وا تجتتنر إمتتن
لب أو إيجنب ا وقد ياون مت لم أو مات ب".
.3

المعتقدات التنظيمية :أجاتنر مشتتراا ار تألا جت أذهتنن ال تنملين جت المنظمتا حتول طبي تا
ال مل والحيتنة ا جتمنايتا جت بي تا ال متلا واينيتا إنجتنز ا امتنل والم تنم الوظينيتا ومن تن:
أهميا مشنراا ال نملين ج

.2

نح ال اررات (ال ميننا 3191ا ص.)392-393

القـــيم التنظيميـــة :المرشتتد لت ترجنت ال تتنملينا اتتن لتزام بتتنل وانينا وه ت ال وااتتد ج ت بي تتا
ال مل (ال ميننا 3191ا ص.)392-393

( :)2-2تكنولوجيا المعمومات
( :)0-2-2المقدمة
ت تتد تانولوجيتتن الم لومتتنت منتتتنح نجتتنح منظمتتنت ا امتتنل بمألتلتتف تأل

تتنت ن ممتتن دجتتح

منظم ت ت تتنت ا ام ت ت تتنل إلت ت ت ت تبني ت ت تتن ()Moorthy ,2012:p2ا وب ت ت تتين ( )Obrien,2005:p6أن
تانولوجيتتن الم لومتتنت تل تتب دو اًر م م تنً ج ت منظمتتنت ا امتتنل جت متتل ال ت زيتتندة انتتن ة وجناليتتا
املينت نا ممن دجح منظمنت ا امنل

تألدام أنواع مألتلنا من أنظما الم لومنت والت ت تتألدم

أنواع مألتلنا من تانولوجين الم لومنت.
وي ت ت تترف (م ت ت تتنيرةا 3115ا ص )99تانولوجي ت ت تتن الم لومت ت تتنت بأن ت ت تتن" :الو ت ت تتن ل وا دوات
الم تألدما ج جمح الم لومنت وم نلجت ن وتألزين نا أو نشرهن وا تألدام ن".
وي تترف (الا ن تتباا3117ا ص )28تانولوجي تتن الم لوم تتنت بأن تتن" :التانولوجي تتن الالزم تتا
ل مليتتا الت تتنط البيننتتنت وت ت تنين نا وتحليل تتن وااتتندة بو تتن لت تتوجير مألرجتتنت ذات قيم تتا للم تتتألدم
الن ن

ج الزمنن والماتنن المال متين ب تدف تح تين ا دا "ا ويوعتح (ارتيمتاا 3116ا ص)28

22

أن نظتتم الم لومتتنت ا داريتتا ه ت مجمواتتا اإلج ت ار ت والبرمجيتتنت واآل ت والترايبتتنت المتننالتتا
لم نلجا البينننت وا ترجنا ن وه تألدم إدارة المنظما.
وارف (الح نياا 3113ا ص )52نظم الم لومنت اإلداريا بأن تن" :نتوع متن أنتواع أنظمتا
الم لوم تتنت الم تتمما لتزوي تتد إداريت ت المنظم تتا بنلم لوم تتنت الالزم تتا للتألط تتيط والتنظ تتيم وال ي تتندة
والرقنبا ال نشنط المنظماا ولم تنادت م الت اتألتنذ ال ت اررات"ا ويشتير ()Obrien, 2004 :p7
بأن نظتم الم لومتنت مجمواتا منظمتا متن ا جتراد وا ج تزةا والبترامج وشتبانت ا ت تنل وم تندر
الم لومنت الت ت وم بجمح الم لومنت وتحويل نا ونشرهن داألل المنظما.
وبتين ( )Alter, 2002: p6بتأن نظتم الم لومتنت هت أنظمتا ال متل التت يتتم متن ألالل تن
م نلجا ا امنل والت تاون م مما من أجل جمحا ون تلا وتألتزينا وا تترجنعا وم نلجتاا وبتث
الم لومتنت التت تتدام أنظمتا ال متل ا ألترىا ووعتح ن ()Laudon & Laudon, 1999 :p7
بأن ن" :مجمواا من ال نن ر المتداأللا والت ت وم بجمحا وم نلجتاا وتألتزينا وتوزيتح الم لومتنت
لت تتدام امليت تتا التن ت تتيق واتأل ت تنذ ال ت ت اررات ج ت ت المنظمت تتاا وت ت تتناد المت تتد ار وال ت تتنملين ال ت ت تحليت تتل
المشنالا وابتانر منتجنت جديدة".
وبين ( )Obrien,2004:p53أن م ظم املينت منظمنت ا امنل ت تمد ال تانولوجيتن
الم لومتتنت لمتتن ت تتوم بتتح متتن دور ر تتيس ج ت

تتراا م نلجتتا الم لومتتنت وزيتتندة انتتن ة ال مليتتنتا

وا ت نل داألل المنظما.
متتن ألتتالل متتن ت تتدما والت عتتو ا دبيتتنت التت تحتتدوت اتتن من تتوم تانولوجيتتن الم لومتتنت
تتبنت البنحوتتا ت ريتتف الا ن تتبا لتانولوجيتتن الم لومتتنت بأن تتن " :التانولوجيتتن الالزمتتا ل مليتتا الت تتنط
البينننت وت نين نا وتحليل ن وااندة بو ن لتوجير مألرجنت ذات قيما للم تتألدم الن تن
والمانن المال مين ب دف تح ين ا دا ".

جت الزمتنن
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( :)2-2-2البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات
تل ب تانولوجين الم لومنت دو اًر هنمنً ج بنن نظم الم لومنت اإلداريا من ألالل من توجرر
متتن م لومتتنت وبرمجيتتنت وأج تزة لم نلجتتا الم لومتتنت ووع ت ن بشتتال ي ت ل ال ت الم تتتألدمين
اتألتتنذ ال ت ارراتا وتبتتندل هتتذر الم لومتتنت متتن ألتتالل الشتتبانت الت ت ت تتمح بتننقتتل الم لومتتنت بتتين
الم تتتتألدمين ال ت ت األت تتتالف أمت تتنان تواجت تتدهم (م ت تتنيرةا 3115ا ص)38ا ويوع ت تح (الا ن ت تتباا
3117ا ص )26أن تانولوجي تتن الم لوم تتنت تتا تتون م تتن ا ج تتزةا والبرمجي تتنتا وقواا تتد البينن تتنتا
والشبانتا وا ت ن تا وال نملون.
وت تترف البنيتتا التحتيتتا لتانولوجيتتن الم لومتتنت ال ت أن تتن" :الم توارد التانولوجيتتا المشتتتراا
والت ت تتتزود المنظمتتا ب ناتتدة تطبي تتنت نظتتم الم لومتتنت ومن تتن :م تتدات الحن تتوبا والبرمجيتتنتا
وأنظما التشغيلا وشبانت ا ت ن تا واإلنترنتا وبرمجينت إدارة قوااد البينننت ( & Laudon
.)Laudon, 2006: p222
أمن ( )Obrien, 2004: p6ج تد بتين أن الماونتنت ا

ن تيا لتانولوجيتن الم لومتنت هت :

الم تتداتا والبرمجيتتنتا والشتتبانتا واإلنترنتتتا وادارة م توارد البيننتتنتا ووع تح (ال تتنن ا 3119ا
ص )75أن البني ت تتا التحتي ت تتا لتانولوجي ت تتن الم لوم ت تتنت هت ت ت أج ت ت تزة الحن ت تتوبا وأنظم ت تتا التش ت تتغيلا
وتطبي تت تتنت ب ت ت ترامج المؤ تت تتاا وتألت ت تتزين وادارة البيننت ت تتنتا وا ت ت تتن تا والش ت تتبانتا واإلنترنتت تتتا
واإلنترانت.
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( :)2-2-2مكونات تكنولوجيا المعمومات
يلألص ( )Bocij & Chaffey & Greasley & Hickie, 2006: 79ماوننت
تانولوجين الم لومنت بنآلت :
( :)2-3-4المكونات المادية
يتاون الحن وب من ماوننت منديا وبرمجيتا والتت ت متل م تنً ب تدف تحويتل البيننتنت إلت
م لومنتا ومن هذر الماوننت:
أ .وحدات اإلدخال :وه الوحدات الم نيا بإدألنل البينننت والم لومنت لج نز الحن وب.
ب .وحدة المعالجة المركزية :وه الم ؤولا ان امليتنت الم نلجتا جت الحن توب اتننيتذ البترامج
وال يطرة ال الوظن ف.
ج .وحدة الذاكرة الرئيسة :وهت الم تؤولا اتن التألتزين المؤقتت للبيننتنت والم لومتنت والتت

تيتم

م نلجت ن.
د .وحــــدات التخــــزين :وه ت ت الم ت تتؤولا ات تتن التأل ت تزين الت تتدا م للبيننت تتنت والم لومت تتنت والت ت ت يت تتتم
ا ترجنا ن اند الحنجا إلي ن.
ه .وحـــدات اإلخـــراج :وهت ت م تتؤولا ا تتن تحوي تتل النت تتن ج إلت ت مألرج تتنت يما تتن ج م تتن م تتن قب تتل
الم تألدم.
( :)5-2-2قواعد البيانات المشتركة
وه مجمواتا البيننتنت المألزنتا جت الحن توبا والمنظمتا بشتال يلبت متطلبتنت الم تتألدم
بطري ا

لا وج نلا (ال بيدا وال نم ار ا والحميديا 3114ا ص)989ا وبين ( Alter,2002:

 )p137أن تتن مجمواتتا متتن البيننتتنت الم يالتتا والمألزنتتا إلاتروني تنً ويتتتم الو تتول إلي تتن وال تتيطرة
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الي تتن م تتن أل تتالل الحن تتوب وبن اتم تتند الت ت ال الق تتنت بين تتنا ووع تتح ن ( & Elmasri
 )Navathe, 2011, p4أن ن مجمواا من البينننت المترابطا أو ذات ال القا.
ومن أل ن ص قوااد البينننت امن حددهن (:)Elmasri & Navathe, 2011: p10

 .9إاطن ادة مشنهدات للبينننت ح ب طلب الم ألدم.
 .3الن ل بين البينننت والبرامج وي م ا ت الليا البينننت والبرامج.
 .2تبندل البينننت وم نلجا اإلج ار ات من قبل ادة م تألدمين.
 .4تألزين و ف ل وااد البينننت.
( :)6-2-2البرمجيات
مجمواتا ت ليمتتنت ت تتيطر الت امليتتنت الحن توب و ي تتتطيح الحن تتوب تننيتتذ أي م متتا
ب تتدون نا وت تتؤدي البرمجي تتنت ا تتدة وظ تتن ف ومن تتن إدارة املي تتنت الحن تتوب وتزوي تتد الم تتتألدمين
بتتأدوات ت تتنادهم ال ت ا

تتتنندة متتن هتتذر ال مليتتنتا وت متتل او تتيط بتتين الم لومتتنت المألزنتتا

والمنظمتا ()Laudon & Laudon,1999: p169ا أمتن (ب تبوصا 3114ا ص )917ج تد
ارج تتن بأن تتن " :ل تتلا الب ترامج الت ت ت متتل ال ت تشتتغيل الحن تتوبا وتنظتتيم وتن تتيق ال متتل بتتين
وحداتح"ا امن حدد ( )Laudon & Laudon,1999: p169أنواع البرمجينت وه :
 .9برمجيات النظام :وه برامج انما ت مل الت إدارة واإل تتغالل ا موتل لمتوارد الحن توب
ومن ن ا ج زة الطرجيا.
 .3البرمجيات التطبيقية :وه
الن ن .

البرامج الم دة إلنجنز م نم محددة ألن ا بنلم تألدم
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( :)7-2-2شبكات اال تصال
شتت تتبانت ا ت ت ت تتنل امت ت تتن ارج ت ت تتن (ب ت ت تتبوصا 3114ا ص )927ه ت ت ت " :مجموات ت تتا مت ت تتن
الحن تتبنت تترتبط م تنً بألطتتوط ا ت تتنل ال تتلايا والال تتلايا بحيتتث يماتتن لم تتتألدمي ن المشتتنراا
جت الم توارد المتنحتتا ون تتل وتبتتندل الم لومتتنت"ا ووعتح اتتل متتن ( & Bocij & Chaffey
 )Greasley & Hickie, 2006: p189-190جوا د الشبانت لمنظمنت ا امنل:
 .9ت ليتتل تالنتتا ا ت تتن ت م نرنتتا بن ت تتن ت الت ليديتتا توا بإر تتنل الر تتن ل أو ا تتد متتؤتمرات
النيديو.
 .3ت ليل وقت ن ل الم لومنت وو ول ن واعحا و راا ن ل ن.
 .2المشتتنراا جت المتوارد أو ا ج تتزة ممتتن ي لتل متتن تالنتتا الم تتداتا و ت ولا متتن ال يتتنم بنلوظتتن ف
اإلداريا.
 .4المشتتنراا ج ت الم لومتتنت ج ت المنظمتتا ونشتترهن متتن ألتتالل تأل تزين الم لومتتنت ال ت ألتتندم ممتتن
ي ت ل امليتتا تتتدجق الم لومتتنت لمألتلتتف أق تتنم المنظمتتا وي تترع متتن الو تتول إلي تتن متتن ألتتالل
شباا اإلنترنت.
 .5تطوير طرق جديدة إلدارة ال ملا جإنشن شباا داألليا ي ناد جريق ال مل ال تبتندل البيننتنت
إلاترونينً مح الموردينا وحنظ الوقت والمنل من ألالل مؤتمرات النيديو.
 .6الربط بتين وحتدات ال متل المتبناتدة جغراجيتنً اأن تن جت موقتح واحتد متن ألتالل تبتندل الم لومتنت
إلاترونينًا وا د مؤتمرات النيديو.
( :)8-2-2المزايا المتحققة من استخدام تكنولوجيا المعمومات
أ بحت تانولوجين الم لومنت إحدى أهم أراتنن نجتنح منظمتنت ا امتنل اليتوم بمتن تح تح
م تتن م ازي تتن إ تتتراتيجيا للمنظم تتاا ج ت ت ت تتناد المنظم تتنت الت ت تألن تتيض الالن تتاا وايج تتند منتج تتنت

27

وألدمنت جديدةا وتدام امليتا التترويج للمنتجتنتا وت متل الت بنتن االقتنت متح الزبتن نا وايجتند
زبن ن جدد ()Obrien, 2005: p41ا امن بين أن ا

تألدام ا مول لتانولوجين الم لومنت يتدام

اإل تراتيجينت الت تتبننهن المنظماا ومن هذر اإل تراتيجينت:
 .9إستراتيجية التكمفة المنخفضة :ت تناد تانولوجيتن الم لومتنت المنظمتا الت الألنتض الح ي ت
للالنا من المورد حت الم ت لك.
 .3إســـــتراتيجية التمـــــايز :تما ت تن تانولوجيت تتن الم لوم ت تتنت المنظمت تتا مت تتن ألنت تتض جت تترص التم ت تتنيز
للمننج ينا وتح ق التمنيز لل لح والألدمنت.
 .2إسـتراتيجية التحسـين المسـتمر :تحتدث تانولوجيتن الم لومتنت تغيترات جت ال مليتنتا وت تناد
المنظما ال إيجند أ واق جديدةا وايجند لح وألدمنت جديدة ممن يمان المنظما من ألنض
الالف وتح ين الجودة ورعن الزبون.
 .4إستراتيجية النمـو :ت متل تانولوجيتن الم لومتنت الت إدارة ا متتداد ال تنلم واإلقليمت وتماتن
المنظما من التانمل بين ال لح والألدمنت.
 .5إستراتيجية االتحادات أو التحالفات :تمد تانولوجين الم لومتنت المنظمتا بشتبانت ا ت تن ت
والت ت مل ال

دام ال القنت اإل تراتيجيا بين المنظما والموردين وزبن ن ن.

( :)4-2اإلستراتيجيات التسويقية
( :)0-4-2المقدمة
ت تت

منظم تتنت ا ام تتنل إلت ت تبنت ت إ تتتراتيجيا ت تتوي يا ت تتنادهن جت ت تح ي تتق أه تتداج نا

وتطتتوير أداؤهتتنا وت ليتتل التاتتنليفا و تتراا اإلنجتتنزا واشتتبنع حنجتتنت ورغب تنت زبن ن تتنا وقتتد اقتتترح
بورتر ادة إ تراتيجينت ت ناد المنظما ال مواج ا ال وى التننج يا ومن ن-:
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( :)2-4-2إستراتيجية قيادة التكمفة
ت دف المنظما من ألالل ا تتألدام هتذر اإل تتراتيجيا أن تاتون منتجتا جت

توق ال تنناا

بأقتتل تالنتتا ممانتتاا وذلتتك متتن ألتتالل ت ليتتل تالنتتا اإلنتتتنجا والحنتتنظ ال ت الزبتتن نا ومنتتح دألتتول
المننج ين الجدد أو ال لح البديلا متن ألتالل ا تتألدام ا نظمتا التت تتدام التنبتؤ التدقيق بنلمبي تنت
وبنلتنل متطلبنت المنظما من المواد الألتنم والبعتن ح متن يتدج ن ل متل

تن نت طويلتا المتدى متح

المتتزودين بنلتتتنل ألنتتض تالنتتا المتواد الألتتنم ( Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie,
.)2006: p591
أم ت تن (p242-243

2004:

 )Burnes,اب ت تر ات تتن إ ت تتتراتيجيا قيت تتندة التالنت تتا بأن ت تتن:

اإل تتتراتيجيا التت تعتتح المنظمتتا اأقتتل المنتجتتين تالنتتا بنل تتننااا م نرنتتا بمننج تتي ن متتح الحنتتنظ
ال م توى م بول من النوايا للمنتتجا وحتت تح تق المنظمتا التالنتا ا قتل يجتب الي تن ال تيطرة
المحاما والمراقبا الدقي تا ل وامتل تطتور التاتنليف اتن طريتق الألبترةا وتجنتب ال متال ال نمشتيينا
وتألنيض تالنا البحث والتطوير والألدمنتا ويشتير( (Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010:
p174-175

إن إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتا ت ت

لت ليتتل النتتا إنتتتنج ال تتلح والألتتدمنت وت تتديم ن ل طتتنع

تتوق ابيتترا وتح تتق هتتذر اإل تتتراتيجيا اتتدة مي تزات للمنظمتتا متتن ألتتالل التنبتتؤ بمتطلبتتنت ال تتوق
واإلجتتندة متتن الم ازيتتن التانولوجيتتاا ووجتتورات الحجتتم ا قت تتنديا ويتترى (اتتوبرا3191اص-972
 )974أن ال دف من إ تراتيجيا قيندة التالنتا هتو تح يتق ميتزات للمنظمتا ارجتح الح تا ال توقياا
الح ول الت المتواد ا وليتا بإ تتمرار وبأ ت نر تننج تياا اإلنتتنج بأقتل التاتنليف وبشتال م تتمرا
وتوجر الن د الانج لدام نشنطنت المنظما.
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من ألتالل متن ت تدما والت عتو ا دبيتنت تترى البنحوتا أنتح يجتب الت المنظمتا جت حنلتا
تبني ن إ تراتيجيا قيتندة التالنتا البحتث اتن متواد أوليتا منألنعتا التالنتاا وا تتألدام أ تلوب اإلنتتنج
الوا ح.
( :)2-4-2إستراتيجية التمايز
تت م المنظما الت ت تمد هذر اإل تراتيجيا بإنتنج منتج جريد ومتميتز جت ال تننااا وذلتك
متتن ألتتالل إنتتتنج منتوجتتنت متمتتنيزة قتتندرة الت إشتتبنع رغبتتنت وحنجتتنت زبتتن ن م ينتتين أو اتترض
منتجنت بموا ننت جريدةا ممن يزيد من و

الزبن ن للمنتج وي لل من احتمنليا توج م للمننج تين

( .)Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie, 2006: p591
ويتترى ( )Burnes,2004: p242-243أن هتتذر اإل تتتراتيجيا تنطتتوي بإنتتتنج منتجتتنت أو ت تتديم
ألدمنت متمنيزة م نرنا بمتن ي دمتح المننج تونا وياتون هتذا التمتنيز متن ألتالل ال المتا التجنريتاا أو
التانولوجي تتن الم تتتألدما أو نواي تتا المن تتتج أو مجتم ت تا م ت تنًا وتم تتنيز المن تتتج يحمت ت المنظم تتا إ از
المننج ين من ألالل أللق و

لدى ال متال تجتنر المنتتجا امتن وت متل الت رجتح ال ن تد متن ألتالل

ألنض ح ن يا ال ميل لل ر.
امتن ويشتير ( )Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010, p: 174-175إن
المنظمتتا ت تتدف بن تتتألدام ن إ تتتراتيجيا التمتتنيز إقنتتنع الزبتتن ن بأن تتن ت تتدم منتوجتتنت مننتتردة م نرنتتا
بمنتجتتنت المننج تتينا متتن ألتتالل بنتتن

تتورة بأذهتتنن الزبتتن ن بوجتتود قيمتتا إعتتنجيا تميتتز منتجنت تتنا

ممتتن ي تتمح للمنظمتتا بنتترض ال ت ر التتذي ت ترار منن تتبنً لمنتجنت تتنا وال ت المنظمتتا توظيتتف قتتدرات ن
لتطوير منتجنت ن بن تمرارا وأن ت

تت طنب ال تنملين متن ذوي المتؤهالت والألبترات ال نليتاا

وبن تتن االق تتنت جي تتدة م تتح الم تتوردينا وأش تتنر (ا تتوبرا3191اص )974-972الت ت أن إ تتتراتيجيا
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التمتتنيز ت تتناد المنظمتتا ال ت تح يتتق مي تزات من تتن إنتتتنج منتجتتنت جريتتدة ومتمي تزةا ت تتديم ألتتدمنت
متميزة ان المننج ينا وتح يق المنظما ل ن د ج ال نناا أال من المننج ين.
من ألالل من ت دما وال عو ا دبينت ترى البنحوتا بأنتح يجتب الت المنظمتا جت حنلتا
تبني تتن إ تتتراتيجيا التمتتنيز داتتم امليتتنت البحتتث والتطتتويرا وتوظيتتف أشتتألنص متتن ذوي الألب ترات
ال نليا.
( :)5-4-2إستراتيجية التركيز
ت دف المنظما من ألالل ا تألدام ن ل ذر اإل تراتيجيا لألدما قطنع أو جز
وت م تتل المنظم تتا الت ت تح ي تتق إم تتن التم تتنيز أو قي تتندة التالن تتا أو االهم تتن (

توق محتدد

Bocij,Chaffey,

.)Greasley & Hickie 2006: p591
وأوعح ( )Burnes, 2004: p242-243أن هذر اإل تراتيجيا ت تم بنلترايز ال أ واق
م ينتتا أو منتجتتنت أو منتتنطق جغراجي تا تنتتنجس جي تتنا ويتترى بتتورتر أنتتح بن تتتألدام هتتذر اإل تتتراتيجيا
ممان أن تح ق المنظما ميزة تننج يا بتمنيز المنتج أو التالناا وأن هذر ا
جي ن أل ن ص تميزهن ان غيرهن من ا

تواق يجتب أن يتتوجر

واق.

ويشتير) (Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010: p174-175أن المنظمتا ت تت دف
بن تتتألدام ن إ تتتراتيجيا الترايتتز قطتتنع تتوق م تتينا أو مجمواتتا م ينتتا متتن الم تتت لاينا والي تتن
ال متل الت تلبيتتا رغبتتنت واحتينجتتنت المشتتترين جت ذلتك الجتتز ا وت متتل المنظمتتا الت تح يتتق إمتتن
التمنيز أو قيندة التالنا.
من ألالل من ت دما والت عتو ا دبيتنت تترى البنحوتا أنتح يجتب الت المنظمتا جت حنلتا
تبني تتن إ تتتراتيجيا التمتتنيز البحتتث اتتن بتتؤرة تتوقيا
لزبن ن ن.

يوجتتد ب تتن مننج تتونا وت تتديم منتجتتنت ممي تزة

31

( :)5-2الدراسات السابقة العربية واألجنبية
قنمت البنحوا بن طالع ال الاوير من ا دبينت والد ار نت الت ننقشت موعوع الد ار ا
الدر نت من يل :
الحنلياا ومن هذر ا

(أ )

الدرسات العربية
ا

 دراسح (النتنلح  )3119،تعىوان " الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي في األجهـزةاألمنية :دراسة تطبيقية عمى هيئة التحقيق واالدعاء العام "
ه تتدجت ه تتذر الد ار تتا إلت ت تحدي تتد أو تتر الو نج تتا التنظيمي تتا والرع تتن ال تتوظين جت ت أدا ا ج تتراد
والمنظمتتنت وا تتتنندة الم تتوؤلين جت ال ي تتا متتن نتتتن ج هتتذر الد ار تتا جت ت تتألير تلتتك ال القتتا لزيتتندة
جناليتتا ا دا جت ال ي تتاا وهتتدجت هتتذر الد ار تتا إلت تحديتتد م تتتوى قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا جت هي تتا
التح يتتق وا داتتن ال تتنما وم تتتوى الرعتتن التتوظين لتتدى من تتوب هي تتا التح يتتق وا داتتن ال تتنما
واشتتف متتدى األتتتالف م تتتوينت قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا وم تتتوينت الرعتتن التتوظين ب ي تتا التح يتتق
وا داتن ال تتنما وم رجتتا طبي تتا ال القتتا بتتين الو نجتا التنظيميتتا والرعتتن التتوظين جت هي تتا التح يتتق
وا داتتن ال تتنم ج ت منط تتا الريتتنض والمنط تتا الش ترقياا ولغنيتتنت هتتذر الد ار تتا تتتم توزيتتح ا تتتبننا
للرعتتن التتوظين وا تتتبننا لل تتيم التنظيميتتا ج ت منط تتا الريتتنض والمنط تتا الش ترقيا والبتتنلد اتتددهم
( )469منردة وا ت ند البنحث ( )287ا تبننا ألع ت للتحليل اإلح ن .
واننتتت أهتتم النتتتن ج أن م تتتوى الو نجتتا التنظيميتتا بنل ي تتا مرتنتتح ب تتنا انمتتا ج ت وتتالث
مجمواتتنت متتن ال تتيم التنظيميتتا تموتتل إدارة الم متتاا وادارة ال القتتنتا وادارة البي تتاا ووجتتود االقتتا
ارتبنطيتا دالتتا إح تتن ينً بتتين الم تتتوى ال تتنم للرعتتن التتوظين وبتتين قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا والم تتتوى
ال نم للرعن الوظين وبين قيم الو نجا التنظيميا وأب ند الرعن الوظين .
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 دراسح (الغنلب وال بتندي  )3113،تعىوان " تحميل أثر تكنولوجيـا المعمومـات عمـى نمـاذجصيا ة اإلستراتيجيات في منظمات األعمال "
ه ت تتدجت ه ت تتذر الد ار ت تتا إل ت ت ت تحلي ت تتل أو ت تتر تانولوجي ت تتن الم لوم ت تتنت الت ت ت نم ت تتنذج
اإل تتتراتيجينت ج ت منظمتتنت ا امتتنلا وتننولتتت م نرنتتا نمتتنذج

تت تتينغا

تتينغا اإل تتتراتيجيا المألتلنتتا

ال ديمتتا والحديوتتا بن تتتألدام تانولوجيتتن الم لومتتنتا وقتتد ألل تتت الد ار تتا إل ت اتتدد متتن النتتتن ج
أبرزهن أن ت نيا الم لومنت وا تألدامنت ن أ تبحت تانولوجيتن لي تت م تنادة جح تب بتل أداة
يمان ا

تغنن ان ن ج الت ور والتنبؤ والرؤى وحتل المشتاالتا وبنلتتنل جتإن إهمتنل التوجتح

نحتتو الم رجتتا واإلدراك ل تتذر الت نيتتا تتيؤدي إلت ت ارجتتح ال ديتتد متتن منظمتتنت ا امتنل جت أدا تتن
ومواابت تتن لتط تتور البي ت تتاا والي تتح

ب تتد متتتن وج تتود ال ي تتندات اإلداري تتا المتن م تتا

تتتألدامنت ن

والداامت تا ل تتنا حي تتث يظ تتر ه تتذا إش تتنرة واع تتحا إلت ت أهمي تتا دور ال ي تتندة ال لي تتن ال تتداام لج تتود
التطوير والتغيير ج المنظماا وقد أجريت الد ار ا ج ا ردن.
 -دراسةةةح (ال

تتانرنا ،

 )3115تعىةةةوان " إســـتراتيجيات الريـــادة ودورهـــا فـــي تحقيـــق الميـــزة

التنافسية وتحسين األداء لشركات االتصاالت في األردن (")3115 – 3114
هدجت هذر الد ار ا لتطوير إ تراتيجينت للريندة ت نهم ج تح يق الميزة التننج يا وتح ين
ا دا لشرانت ا ت ن ت ج ا ردنا وللتأاد من ذلك ج د تم تطتوير نمتوذج متن أجتل األتبتنر
ال القنت بين متغيرات الد ار ا الم ت لا والتنب ا والتت تاونتت متن إ تتراتيجينت الريتندة الماونتا
من (اإلبداعا ا بتانرا التنردا أألذ المألنطرةا المبندأر)ا واذلك المتغيرين التنب ين ا ول من من
الميزة التننج يا والماون من (التمنيزا قيندة التالناا اإلبداعا التحنلنتنت) والمتغيتر التتنبح الوتنن
ا دا والما تتون م تتن (تح تتين ال ملي تتنتا تنمي تتا اتجنه تتنت ال تتنملينا تح تتين م تتتوى الألدم تتا

33

لل متتال ا النمتتوا واإلنتنجيتتا)ا وأظ تترت نتتتن ج الد ار تتا وجتتود االقتتنت بتتين إ تتتراتيجينت الريتتندة
والماونتتا متتن (اإلبتتداعا وا بتاتتنرا والتنتتردا وأألتتذ المألتتنطرةا والمبتتندأة) والمي تزة التننج تتيا (قيتتندة
الالناا والتمنيزا والتحنلننتا واإلبداع).
-

دراسح (الشتلوي ،

 )3115تعىوان " الثقافة التنظيمية وعالقتها باال نتمـاء التنظيمـي :دراسـة

ميدانية عمى منسوبي كمية الممك خالد المسكرية لممدنيين والعسكريين "
هتتدجت هتتذر الد ار تتا إل ت الت تترف ال ت م تتتوينت الو نجتتا التنظيميتتا وال متتل ال ت تح تتين ن
واش تتف االقت تتن بن نتم تتن التنظيمت ت جت ت الي تتا المل تتك ألنل تتد ال تتاريا لمن تتوب الالي تتا الم تتدنيين
وال تتاريينا وتحدي تتد م تتدى األ تتتالف م تتتوى الو نج تتا التنظيمي تتا جتت الالي تتا ب تتنألتالف الأل تتن ص
الوظينيتتا والشأل تتيا لمن تتوبي ن متتن المتتدنيين وال تتاريينا واننتتت أهتتم نتتتن ج الد ار تتا أن م تتتوى
الو نجا التنظيميا ج اليا الملك ألنلد ال تاريا تن دة بدرجتا مرتن تا ن تبينًا ووجتود االقتا طرديتا
موجبت تا ب تتين الو نج تتا التنظيمي تتا وا نتم تتن التنظيمت ت بمألتل تتف أب تتندر وب تتين ق تتيم الو نج تتا التنظيمي تتا
وا نتمن التنظيم ا وأن م توى ا نتمن التنظيم لمن وب الاليا مرتنح بمألتلف أب ندر.
-

دراسةةح (ح تريم وال

تتناد ،

 )3116تعىةةوان " الثقافــة التنظيميــة وتهثيرهــا فــي بنــاء المعرفــة

التنظيمية :دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردنية "
هدجت هذر الد ار ا إل الت ترف الت متدى تتأوير الو نجتا التنظيميتا ال تن دة جت الم تنرف
التجنري تتا ا ردني تتا الت ت تب تتندل المت توارد ب تتين ال تتنملينا وبنلت تتنل بن تتن الم رج تتا التنظيمي تتا جت ت ه تتذر
الم نرفا حيث تم توزيح ا تبننا غراض هذر الد ار تا الت ( )551مبحووتنً هتم اينتا الد ار تاا
حت تتددت الد ار ت تتا أب ت تتند الو نجت تتا التنظيميت تتا الر ي ت تتا (الو ت تتاا الو نجت تتا الجمنايت تتا (التأزريت تتا)ا الرؤيت تتا
المشتتترااا اللغتتاا وال

تتص المشتتترااا وممنر تتنت اإلدارةا والم تتنيير الو نجيتتا)ا أمتتن بنتتن الم رجتتا
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جيتمول ج (تبندل الموارد البشرياا والم لومنتا وا جاتنرا وتاتوين جترق ال متلا وتبتندل الألتدمنتا
وت ديم الم نادة).
وأشنرت الد ار ا إل أن الو نجا التنظيميتا تتؤور جت م تتوى تبتندل المتوارد وبنلتتنل م تتوى بنتن
الم رجاا وأن ال ب تد متن أب تند الو نجتا التنظيميتا يتؤور الت م تتوى تبتندل المتوارد ولاتن بتدرجنت
متننوتاا امن تبين أن م توى تبندل الموارد بين ال نملين يألتلف بنألتالف المؤهل ال لم وال مرا
بينمتتن لتتيس لل وامتتل الشأل تتيا ا ألتترى تتتأوير ال ت تبتتندل الم تواردا واتتنن متتن أهتتم التو تتينت أن
يدرك الم ؤولون ج ال طنع الم رج ا ردن أهميا الدور الذي تل بح الو نجا التنظيميتا بأب ندهتن
المألتلنا ج تشجيح وت زيز تبندل الموارد بين ال نملين وبنلتنل بنن الم رجا.
-

دراسح (دويلتا ،

 )3117تعىوان " أثر الثقافة التنظيمية عمى أداء المـوظفين فـي الشـركات

الصناعية الكويتية "
هتتدجت هتتذر الد ار تتا إل ت الت تترف ال ت من تتوم الو نجتتا التنظيميتتا وأب ندهتتنا والت تترف ال ت
نمط الو نجا ال ن دة ج الشرانت ال ننايا ج دولا الاويتا والت رف ال أوتر الو نجتا التنظيميتا
ال ت أدا الم تتوظنين جت ت الشتترانت ال تتننايا جت ت دولتتا الاوي تتتا واش تتتمل مجتمتتح الد ار تتا الت ت
المتوظنين جت التتدوا ر التننيديتا جت الشتترانت ال تننايا المتتدمرة جت

توق الاويتتت لتدوراق المنليتتا

والبنلد اددهن ( )32شرااا وقد بلد مجتمح الد ار ا ( )9111موظف حيث تم أألذ اينا اشوا يا
ممولتا لمجتمتتح الد ار تتا تبلتتد ( )399شتتألص تتتم ا تتترداد ( )978ا تتتبننا
ن با ا

تتنلحا للتحليتتل وبلغتتت

تجنبا (.)%84.5

واننت متغيرات الد ار ا :المتغيرات الم ت لا (و نجا ال وةا وو نجا الم ماا وو نجا الدورا وو نجا
النرد)ا والمتغيرات الو يطا (ال مرا والمؤهل ال لمت ا والجتنسا ومتو تط التدألل الشت ريا والألبترة
ال ملي تتا)ا والمتغيت ترات التنب تتا (أدا الم تتوظنين جت ت الش تترانت ال تتننايا الاويتي تتا)ا وت تتم ا تتتألدام
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مجمواتتا متتن ا

تتتبننا

الدر تتاا وقتتد ااتمتتدت الد ار تتا الت ا
تتنليب اإلح تتن يا لتحليتتل بيننتتنت ا

ج جمح البينننت الألن ا ل ذر الد ار اا واننت أهم النتن ج وجود وأوير ذو ذ لتا إح تن يا لو نجتا
المنظما ال ن دة ال أدا ال نملين ج الشرانت ال ننايا الاويتيا.
 -دراسةح (الب تتتنج

،

 )3117تعىةوان " العوامــل المحــددة الختيـار اإلسـتراتيجية التســويقية

في الشركات العاممة "
هتتدجت هتتذر الد ار تتا إل ت الت تترف ال ت ال وامتتل المحتتددة ألتيتتنر ا

تتتراتيجينت الت تتوي يا

للشرانت اإلنشن يا ال نملا بن ردن .تننولت مشالا الد ار تا وجتود أم اتدم وجتود االقتا بتين اتل متن
المتغي ترات الم تتت لا التنليتتا :التغي ترات ج ت البي تا الت تتوي يا الاليتتا والجز يتتاا والتوجتتح نحتتو ا
وانن ر المزيج الت وي ا وأل ن ص الشرانت اإلنشن يا وبين مجمواا مألتنرة متن ا

تواقا

تتراتيجينت

الت تتوي يا .تاتتون مجتمتتح الد ار تتا متتن الشتترانت اإلنشتتن يا ال نملتتا جت ا ردن والم تتننا درجتتا أولت
ووننيا والم جلا ج ن نبا الم نولين ا ردنيين .وقد ألل ت الد ار ا إل من يل :
 -9اننت توج نت الشرانت نحو ا
ال تتل ا البي ت وأألي ت اًر الت تتوي

واق مرتبا ح ب ا هميتا الن تبيا انلتتنل  :التوجتح اإلنتتنج ا

وا جتمتتنا  .وأن الوظينتتا الت تتوي يا تمتتنرس بم رجتتا تتطحيا و

ترتبط ب ل لا ال يما.
 -3تو تتلت الد ار تا لل وامتتل المشتتتراا المحتتددة ألتيتتنر أي متتن ا

تتتراتيجينت الت تتوي يا وه ت :

البي تتا ا قت تتنديا وال ين تتيا وال ننوني تتا والتانولوجي تتاا وبي تتا المننج تتين والم تتوردينا والتوج تتح نح تتو
ا

واقا وأل ن ص الشرانت اإلنشن يا.

 -2ت تتتطيح الشتترانت اإلنشتتن يا تطبيتتق إ تتتراتيجيا قيتتندة التاتتنليف و/أم إ تتتراتيجيا التحتتنلف متتن
ألتتالل الترايتتز ال ت امليتتا ت تتديم الألدمتتا اإلنشتتن يا وال ت ال تتنملينا بنإلعتتنجا لل وامتتل المشتتترااا
والبي تتا ا جتمنايتتا والو نجيتتا ج ت حنلتتا ا تتتألدام إ تتتراتيجيا قيتتندة التاتتنليفا وال ت الزبتتن ن ج ت حنلتتا
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ا تألدام إ تراتيجيا التحنلف .ولا تتمان من تطبيق إ تراتيجيا التمنيز بد ل تن متن الترايتز الت
بي ا الزبن نا وال نملينا بنإلعنجا لل وامل المشتراا.
 -4وت تطيح الشراا اإلنشن يا تطبيق إ تراتيجيا الترايز ال قطتنع توق محتدد و/أم إ تتراتيجيا
التنتتوع وا ألتتتالف م تتن ألتتالل التراي تتز ال ت البي تتا ا جتمناي تتا والو نجيتتاا والزبت تن ن وا تتتألدام متتزيج
ترويج منن با بنإلعنجا لل وامل المشتراا.
 -5أ نرت نتن ج الد ار ا ان تا نمنذج تبين ال وامل المؤورة ال ا

تراتيجينت الت توي يا بشتال

ا تتنم والت ت ا تتل إ تتتراتيجيا بش تتال منن تتردا وق تتدمت الد ار تتا نم تتوذج م ت تترح لل وام تتل الم تتؤورة الت ت
ا

تراتيجينت الت وي يا بنن ً ال تحليل البينننت الوننويا وا وليا وا تنتنجنت البنحث.

 -دراسح (ال ري

،

 )3119تعىوان " الثقافة التنظيميـة ومـدت تهثيرهـا فـي الرضـى الـوظيفي

لمعاممين "
هتتدجت هتتذر الد ار تتا إل ت الت تترف ال ت أنمتتنط الو نجتتا التنظيميتتا ال تتن دة ج ت شتترانت التتتأمين
اليمنيتتا ومتتدى تتتأوير هتتذر ا نمتتنط جت رعتتن ال تتنملينا آألتتذين جت ا اتبتتنر المتغيترات الديمغراجيتتا
والتنظيميا مول ال نا والألبرةا والم توى اإلداريا بناتبنرهن متغيرات م دلا.
شتتملت الد ار تتا ألمتتس منظمتتنت ت متتل ج ت مجتتنل التتتأمينا وبلتتد حجتتم ال ينتتا ( )943منتتردةا
وأوعتتحت نتتتن ج الد ار تتا أن و نجتتا الرقنبتتا هت التت تأألتتذ الترتيتتب ا ول جت التطبيتتق جت شتترانت
التتتأمينا وب تتدهن بنتتنرق ب تتيط تتتأت و نجتتا ا

تتتجنبا للبي تتاا وتتم و نجتتا ا دا ا أمتتن و نجتتا ال القتتنت

جتأت ج المرتبتا ا أليترةا وأشتنرت النتتن ج إلت أن م تتوى الرعت التوظين أالت متن المتو تطا
وأن ال وامل الديمغراجيا والتنظيميا بن تونن انمل الم توى الوظين ا

تشال انن ر م متا جت

ت تديل تتأوير التتنمط الو تنج جت الرعتن التتوظين ا وقتد أشتنرت أهتتم التو تينت إلت عترورة الترايتتز
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الت ت و نج تتا ال الق تتنتا وااطن تتن اهتمنمت تنً انليت تنًا وام تتل بت ترامج تواي تتا لل تتنملين بأهمي تتا الو نج تتا
التنظيميا وأب ندهن المألتلنا.
 -دراسةةةح (ال

تتبيحنت ،

 )3119تعىةةةوان " أثـــر الثقافـــة التنظيميـــة فـــي أخالقيـــات القـــ اررات

اإلدارية في قطاع الطيران المدني األردني "
هتتدجت هتتذر الد ار تتا إلت تحديتتد أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا جت أألالقيتتنت ال ت اررات اإلداريتتا جت
المنظمنت ال نملا ج قطتنع الطيتران المتدن حيتث إن و نجتا المنظمتا ت تد اتنمالً م متنً جت توجيتح
ال تتلوك النتتردي والجمتتنا داألتتل المنظمتتا وألنرج تتنا لان تتن تتنتتنوت ج ت درجتتا تأويرهتتن ج ت

تتلوك

ال تتنملين بوجتتح اتتنما وال تتلوك ا ألالق ت بوجتتح أل تنصا وذلتتك بتتين منظمتتا وأألتترى وقطتتنع آألتتر.
وتامتتن أهميتتا هتتذر الد ار تتا جت أن تتن ت تتناد إدارات المنظمتتنت المبحووتتا وغيرهتتن الت تن تتم طبي تتا
تأوير و نجا المنظما ج أألالقينت ال اررات اإلداريا وان ان نت ن ال

تلوك ا جتراد ال تنملين جي تنا

وجت ت أدا المنظمت تنت بوج تتح ا تتنما وت تتم تط تتوير نم تتوذج م تتن أج تتل األتب تتنر ال الق تتنت ب تتين متغيت ترات
الد ار تتا الم تتت لا والتنب تتا والت ت تاونتتت متتن انن تتر الو نجتتا التنظيميتتا الماونتتا متتن (الم ت تتداتا
وا تجنهنتا وال تيما والم تنييرا وا اتراف) والمتغيتر التتنبح أألالقيتنت ال ترار اإلداري والماونتا متن
(تح يت تتق المنن ت تتاا واق ت ترار ال دالت تتاا وم ارات تتنة الح ت تتوق) والمتغي ت ترات الو ت تتيطا (النت تتوع ا جتمت تتنا ا
والمؤهل ال لم ا والألبرة ال مليا).
تاتتون مجتمتتح الد ار تتا متتن جميتتح ال تتنملين جت قطتتنع الطيتران المتتدن ا ردنت والبتتنلد اتتددهم
( )7395جرداًا تم األتينر اينا طب يا اشوا يا وقد تم توزيح ( )491ا تبننا وتم ا تترداد ()238
ا تتتبننا وت تتم ا تتتب ند ( )93ل تتدم
بن تتألدام اتتدد متتن ا

تتالحيت ن وت تتم إألع تتنع ( )296ا تتتبننا للتحلي تتل والم نلج تتا

تتنليب اإلح تتن ياا واننتتت أهتتم النتتتن ج وجتتود أوتتر للو نجتتا التنظيميتتا ج ت

أألالقينت ال اررات اإلداريا ج المؤ نت المبحووتاا توا الت الم تتوى الالت للو نجتا التنظيميتا
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أم ال م توى ال مجنل من مجن ت تن النرايتا وذلتك الت تنتنوت ن تب بتين مجتنل وآألترا تبتين
أن ا ارافا وال يما والم ت داتا وه من مجن ت الو نجا التنظيميتاا قتد أ ت مت إ ت نمنً جوهريتنً
ج تن ير أألالقيتنت ال ت اررات اإلداريتا بوجتح اتنما متح مالحظتا أن ا اتراف اننتت أاوتر الجوانتب
إ نمنً ج هذا ا مرا وم ال يما جنلم ت دات ال الترتيب.
 -دراسح (المدان وجواد ومو ت

،

 )3191تعىوان " قياس أثر عوامـل الثقافـة التنظيميـة فـي

تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة اال تصاالت األردنية (أورانج)"
ه تتدجت ه تتذر الد ار تتا إلت ت تحلي تتل أو تتر اوام تتل الو نج تتا التنظيمي تتا جت ت تنني تتذ إدارة الم رج تتا جت ت
مجموا تتا ا ت تتن ت ا ردني تتا م تتن وج تتا نظ تتر ال تتنملين جي تتنا وق تتد ا تتتألدمت الد ار ت تا الم تتن ج
الو ن التحليل ب دف و ف وتحليل واقح إدارة الم رجا ج المجمواا متن حيتث توليتد الم رجتا
والتشتتنرك جيتتح وتطبي تتن وتشتتأليص أوتتر ال وامتتل الو نجيتتا التنظيميتتا المتمولتتا جت (نظتتم الم لومتتنتا
وال ياتتل التنظيم ت ا وأنظمتتا الح تواجزا وال مليتتنتا وال تتنملينا وال يتتندة) ج ت تننيتتذ إدارة الم رجتتا ج ت
المجموااا وأشنرت نتن ج الد ار ا ال وجود أور ذو د لا إح ن يا ل وامل الو نجتا التنظيميتا جت
إدارة الم رجا.
-

دراسح (جرادات ،

 )3199تعىةوان " تطبيـق نمـوذج بـورتر لمقـوت التنافسـية الخمـس عمـى

الشــركات الصــناعية الختيــار إســتراتيجيات األعمــال :دراســة ميدانيــة عم ـى شــركات الصــناعات
الغذائية في األردن "
ه تتدجت ه تتذر الد ار تتا إلت ت تطبي تتق نم تتوذج ب تتورتر لل تتوى التننج تتيا الألم تتس الت ت ش تترانت
ال ننانت الغذا يا لتماين تلك الشرانت من األتينر إ تراتيجينت أامنل مال ما لطبي ا امل ن.
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واشتتتمل مجتمتتح الد ار تتا ال ت ( )69شتتراا

تتننانت غذا يتتا والم تتجلا بموجتتب قتتننون الشتترانت

ا ردن امجتمح د ار اا وبنن ً اليح تم توزيح ( )213ا تبنناا تم ا ترجنع ( )388ا تبنناا وب د
التتتدقيق تتتم ا تتتب ند ( )7ا تتتبنننت ل تتدم ااتمتتنل إجنبتتنت أج تراد اينتتا الد ار تتاا وبنلتتتنل بلتتد اتتدد
ا

تبنننت الت تم ااتمندهن ( )389ا تبننا

نلحا للتحليل اإلح ن .

واننت متغيرات الد ار ا :المتغيرات الم ت لا (الت ديد بدألول مننج ين جدد ج ال تننااا
قتتوة ت تتنوميا المشتتترينا قتتوة ت تتنوميا المتتوردينا الت ديتتد بنلمنتوجتتنت البديلتتاا حتتدة التنتتنجس بتتين
الشت تترانت ال ت تتننانت الغذا يت تتا ال ن مت تتا حنلي ت تنً)ا والمتغي ت ترات التنب ت تتا (إ ت تتترتيجيا قيت تتندة التالنت تتاا
إ تتتراتيجيا التمتتنيزا إ تتتراتيجيا الترايتتز)ا وتتتم ا تتتألدام ا

تتنليب اإلح تتن يا ام تتنييس اإلح تتن

الو ن لتحليل بينننت الد ار اا وقتد ااتمتدت الد ار تا الت ا

تتبننا جت جمتح البيننتنت الألن تا

ل ذر الد ار ا حيث ألل ت النتن ج إل أن إ تراتيجيا التمتنيز هت أجعتل اإل تتراتيجينت التننج تيا
لتطبي ن من قبتل شترانت ال تننانت الغذا يتا لتح يتق الميتزة التننج تياا وجتن ترتيتب إ تتراتيجينت
ا امنل التننج يا ح ب درجا ا هميا ال التوال  :إ تراتيجيا قيندة التالنتاا إ تتراتيجيا التميتزا
إ تراتيجيا الترايزا وجن ترتيب أور تطبيق أنموذج بورتر لل وى التننج يا الألمتس الت الشترانت
ال تتننانت الغذا يتتا ألتيتتنر إ تتتراتيجينت ا امتتنل التننج تتيا وح تتب قتتوة الوتتأوير ال ت الت توال :
إ تتتراتيجيا التم تتنيزا إ تتتراتيجيا التراي تتزا إ تتتراتيجيا قي تتندة التالن تتاا وي ت تد أنم تتوذج ب تتورتر لل تتوى
التننج تتيا الألمتتس أداة قويتتا لم رجتتا الت ديتتدات الر ي تتا التت تواج تتن شتترانت ال تتننانت الغذا يتتا
ويشتتال ن طتتا بدايتتا للتحليتتل والبحتتث جت اإلدارة اإل تتتراتيجيا وأداة لت يتتيم جنذبيتتا ال تتننااا وي تتدم
أنمتتوذج ب تتورتر لل تتوى التننج تتيا الألم تتس إلت ت اإلدارة ال ليتتن و تتننع ال تترار إطتتنر ام تتل
تانولوجين الم لومنت بشال أجعل.

تتتومنر
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-

دراسةةح (بن ت اي ت

،

 )3199تعىةةةوان " دور الثقافـــة التنظيميــة وااللتـــزام التنظيمـــي فـــي

تحسين أداء العاممين في القطاع المصرفي "
هدجت هذر الد ار ا إل الت رف ال دور الو نجا التنظيميا وا لتزام التنظيم جت تح تين
أدا ال نملين ج ال طنع الم ترج ا ردنت ا حيتث تتم تطتوير نمتوذج متن أجتل األتبتنر ال القتنت
بتتين متغيترات الد ار تتا الم تتت لا والتنب تتا والتت تاونتتت متتن الو نجتتا التنظيميتتا الماونتتا متتن (الو نجتتا
البيروقراطياا والو نجا اإلبدااياا والو نجا الت نونياا وو نجتا المننج تا)ا وا لتتزام التنظيمت (ا لتتزام
ال نطن ا وا لتزام الم تمرا وا لتزام الم يتنري)ا واتذلك المتغيتر التتنبح (أدا ال تنملين) والماونتا
من( :حجم ال ملا وجودة ال ملا والم رجاا وا لتزام بمتطلبنت الوظينا)ا وتاون مجتمتح الد ار تا
من جميح ال نملين ج البنوك ج ا ردن واددهن ( )34بنانًا وقد تتم توزيتح ( )431ا تتبننا وتتم
ا ترداد ( )221ا تبننا وتم ا تب ند ( )5ا تبنننت ل دم
للتحليل والم نلجا بن تألدام ادد من ا

الحيت ن وتم إألعنع ( )235ا تبننا

نليب اإلح ن ياا ومن أهم نتتن ج الد ار تا أن اتجنهتنت

اينتا الد ار تا إيجنبيتتا نحتو جميتح متغيترات الو نجتا التنظيميتاا امتتن دلتت النتتن ج الت وجتود و نجتتا
تنظيميتتا تتن دة لتتدى البنتتوك ج ت ا ردنا ووجتتود االقتتا إيجنبيتتا وبدرجتتا وتتأوير انليتتا ذات د لتتا
إح تتن يا لو نجتتا المنظمتتاا وا لت تزام التنظيم ت ج ت تح تتين أدا ال تتنملين ج ت ال طتتنع الم ترج
ا ردنت ت ا ووج تتود و تتأوير ذو د ل تتا إح تتن يا لو نج تتا (ال تتوق)ا وتب تتين أن تتن أاو تتر أنم تتنط الو نج تتا
التنظيمي ت تتا و ت تتأوي اًر جت ت ت تح ت تتين أدا ال ت تتنملين جت ت ت ال ط ت تتنع الم ت ت ترج ا ردنت ت ت تلي ت تتن الو نج ت تتا
البيروقراطياا امن تبين أن الو نجا التنظيميا ال ن دة ج قطنع البنوك ا ردن ه و نجتا المننج تا
تلي ن البيروقراطيا.
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(ب) الدراسات األجنبية
 د ار ا ) (James & others, 2000ب نوانNew international orgnizations " :"in united state of america: input and output
هت تتدجت هت تتذر الد ار ت تتا إل ت ت الت ت تترف ال ت ت المنظمت تتنت الجديت تتدة الدوليت تتا ج ت ت الو يت تتنت المتحت تتدة
ا مريايا ومدى االقت ن بتح يق الميزة التننج يا دا أامنل تنا وااتمتدت هتذر الد ار تا الت اتدد
من المتغيرات المرتبطا ب ن من ا نشطا الدوليا والمتواردا وا دا ا واإلبتداعا واتذلك

تينغا اتدد

من النرعينت المرتبطا بنرق اإلدارة ال لينا وا تراتيجيا ميزة الالنتاا وا تتراتيجيا التمتنيز بتنلمنتجا
وا تراتيجيا التمنيز بنل وقا والمبندأة جت المغتنمرةا وحجتم المنظمتاا وا دا ا ولغنيتنت الد ار تا تتم
ت ميم ا تبننا وزات ال اينا ماونا من ( )76منظما ج الو ينت المتحدة ا مرياياا واننت
أهم النتن ج ه وجود االقتا طرديتا بتين ألبترة اإلدارة ال ليتن وال ت

و ار التمتنيز بتنلمنتجا وتبتين

ادم وجود مؤشرات بين النمو ج المبي نت وانألننض الالنا والتمتنيز بتنلمنتج واإلبتداعا وتبتين أن
هننلتتك االقتتا عت ينا بتتين ا نشتتطا الدوليتتا وال ن تتد متتن ا

تتتومنرا وا نشتتطا الدوليتتا ذات االقتتا

مح م نيير الميزة التننج يا من قيندة التانليف والتمنيز بنلمنتج واإلبداع.
 -دراسح ( )Shen & Dong, 2001تعىوان " A structural analysis of hong kong's

"housing sector in the aftermath of the asian financial turmoil
هدجت هذر الد ار تا الت تحليتل م تتوى الربحيتا ل طتنع اإل تانن جت أا تنب أزمتا آ تين المنليتا
م تتتألدما نم تتوذج ب تتورتر ل تتوى المننج تتا الألم تتا (قي تتندة الالن تتاا والتم تتنيزا والتراي تتزا والتح تتنلفا
والتنتتوع)ا واألتبتترت اتتدد متتن المحتتددات ومن تتن :تتتأوير التتداأللين الجتتددا وشتتدة و تتول المننج تتينا
ال توى الت تتنوميا للمشتتترينا قتتوة المتتوردينا وت ديتتد البتدا ل .وأشتتنرت الد ار تتا إلت حتتدوث تغيتر جت
ب ض هذر ال وى جيمن يت لق بموانح الدألول مول ال ين ا الحاومياا ونمو ال ننااا والتغير بشدة
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المننج ا والت تؤور بشال جتدي الت ربحيتا المتزودينا بينمتن ب يتت ب تض اوامتل موانتح التدألول
بتتدون تغيي تتر ن تتبينً مو تتل ش ت رة الش تتراا وو

زبن ن تتن وه تتذا يشتتال ميت تزة تننج تتيا للش تترانت الابيت ترة

ال نملا بنل وق.
 د ار ا ( )Akroush,2007ب نوانMarketing strategy implementation " :success factors :Aqualitive empirical investigation of service
"organizations in Jordan
هت تتدجت هت تتذر الد ار ت تتا إل ت ت الت ت تترف ال ت ت اوامت تتل نجت تتنح تطبيت تتق إ ت تتتراتيجينت الت ت تتويق ج ت ت
المنظمتتنت الألدميتتا ج ت ا ردنا وبنتتن ً ال ت بحتتث دقيتتق دبيتتنت تطبيتتق إ تتتراتيجينت الت تتويق
ومن جيتتا نوايتتا

تتممت أل ي تنً ل تتذر الد ار تتاا ج تتد تماتتن البنحتتث متتن تطتتوير نمتتوذج ا تتت ار

حول اوامل نجنح تطبيق إ تراتيجينت الت ويق جت المنظمتنت الألدميتاا ول تد تتم ت تميم من جيتا
البحتتث بن تتتألدام النمتتوذج النتتوا وذلتتك متتن ألتتالل إج ت ار ( )43م نبلتتا جرديتتا م م تتا متتح متتديري
الت ويق والمديرين التننيذيين ج المنظمنت الألدميا ج ا ردن.
وتشت تتير نتت تتن ج هت تتذر الد ار ت تتا ا

تاشت تتنجيا النوايت تتا إل ت ت دات تتم مت تتن جت تتن ج ت ت أدبيت تتنت تطبيت تتق

إ تتتراتيجينت الت تتويق ود ار تتنت ن ال تتنب ا ح تتول م تتدى أهمي تتا تو تتيح نط تتنق تطبي تتق إ تتتراتيجينت
الت ويق ليشمل م ظم أج از المنظماا أي أن م ما تطبيتق إ تتراتيجينت الت تويق

تت لتق بتدا رة

الت ويق ج ط وانمن تشمل انجا دوا ر المنظما الألدميا إعتنجا إلت الو نجتا التنظيميتا ال تن دة جي تنا
وبنن ً ال نتن ج هذر الد ار ا النوايا ج د طور البنحث نموذجنً ا ت ار ينً يتاون من ألم تا اوامتل
ر ي تتا هنم تتا لنج تتنح تطبي تتق إ تتتراتيجينت الت تتويقا وه تتذر ال وام تتل هت ت  :اإلمانن تتنتا وال تتدرات
الت تتوي يا الممي تزةا والو نجتتا التنظيميتتااإدارة قتتوى واوامتتل بي تتا المنظمتتا الألنرجيتتا والت نمتتل م تتنا
ممنر تتا الت تتويق التتداألل ا وتاييتتف ال ياتتل التنلظيمت للمنظمتتا متتح ا تتتراتيجيا الت تتويق المطتتورة
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من وج ا نظر مديري الت ويق والمديرين التننيديين وألبرات ما ه أهتم ال وامتل المتؤورة جت نجتنح
تطبيق إ تراتيجينت الت ويق.
إن ال وامتل التت يتاتتون من تتن انمتوذج البحتتث ا

تتت ار

تشتتال مجمواتا م تتدة متتن ا نشتتطا

الت تتداألل وتتانمل بطري ا م دة لتؤور ج نجنح تطبيتق إ تتراتيجيا الت تويقا أعتف إلت ذلتك
أن ال ت الم تتديرين ج تتم ال الق تتا المتداألل تتا والمتبندل تتا ب تتين اوام تتل النم تتوذج ا

تتت ار

وال الق تتنت

الم تتدة بتتين اواملتتح متتن أجتتل نجتتنح تطبيتتق إ تتتراتيجينت الت تتويق لتتدي ما وأأليت اًرا ج تتد تتتم توعتتيح
المعتتنمين اإلداريتتا والت تتوي يا التت يماتتن أن ي تتتنيد من تتن المتتديرون لنجتتنح تطبيتتق إ تتتراتيجينت م
الت وي ياا إعنجا إل جرص بحث م ت بليا ج ح ل إ تراتيجينت الت ويقا وم تنهما البحتث جت
هذا الح ل.
 د ار ا ( )Al-Joubory, 2007ب نوانExploring the impact of information " :" technology on ais

هت تتدجت هت تتذر الد ار ت تتا إل ت ت ا تاشت تتنف وتحديت تتد التحت تتو ت المنديت تتا ج ت ت بنيت تتا نظت تتم الم لومت تتنت
المحن تتبيا الننتجتتا اتتن ا تتتألدام تانولوجيتتن الم لومتتنتا إذ أدت التطتتورات ج ت تانولوجيتتن م نلجتتا
البيننتتنت إل ت تحتتول ح ي ت ي تتنرب الوتتورة ج ت من جيتتنت وأ تتنليب وجتتودة ت تتميم نظتتم الم لومتتنت
المحن بياا اذلك أدى التوظيف الماوف لتانولوجين الم لومنت ج نظم الم لومنت المحن بيا إلت
أللق وايجند أ نليب م نلجا ونمنذج وقنتوات ات تنل غيتر ت ليديتا إلي تنل الم لومتنت المحن تبيا.
جت الح ي تتا هننلتتك مجمواتتا متتن ا

تتبنب المنط يتتا التت ت تتف و ار ااتبتتنر تانولوجيتتن الم لومتتنت

متغيتتر ت تتميم حتترج لبنتتن نظتتم الم لومتتنت المحن تتبيا الحديوتتاا وتتتأت ج ت م دمتتا هتتذر ا
المزاين التننج يا الت أ بحت رهتن التبنت وا

تتبنب

تتألدام الانتؤ لتانولوجيتن الم لومتنت أل و تنً جت

مجن ت ألنض التالناا وت ظيم ربحيا منظمنت ا امنل.
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ا تتذلك ام تتل البح تتث الت ت ت تتأطير التح تتو ت جت ت البني تتا ا جتمناي تتا ل تتنظم الم لوم تتنت المحن تتبيا
أل و تنً م تتنوجا الم تنرات المحن تتبياا والو نجتتا المحن تبياا والت لتتيم المحن تب ا وت تمتتد الد ار تتا
من جيتتا ال يتتنس الامت للمتغيترات المتبنتتنة جت ا تاشتتنف التحتتول جت نظتتم الم لومتتنت المحن تتبياا
وج

بيل إتمنم متطلبنت الد ار ا وال دف من و ار تننيدهنا تم ت تميم ا تتبننا وزاتت الت أاوتر

م ت تتن ( )288محن ت تتبنً وم ت تتدي اًر تنني ت تتدينً جت ت ت إدارات ذات االق ت تتا مبنشت ت ترة ب م ت تتل نظ ت تتم الم لوم ت تتنت
المحن تتبياا ومتن أهتتم نتتتن ج هتتذا البحتتث أن ا تتتألدام التانولوجيتتن أر ت قوااتتد من جيتتا جديتتدة جت
ت ميم نظم الم لومنت المحن بيا.

( :)6-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
إن أهم من يميز الد ار ا الحنليا ان الد ار نت ال نب ا يمان تلألي حا بنآلت :
 مـــن حيـــث بيئـــة الدراســـة :أجري تتت غنلبي تتا الد ار تتنت ال تتنب ا الت ت المنظم تتنت ا مرياي تتا
وا وروبيا ج ال طنع ال ل

وال طنع الألدم انلألدمنت الم رجيا والألدمنت التأمينيا وشترانت

اإلت ن تا بنإلعنجا إل ب ض المنظمنت ال ربيا ج حين تم تطبيق الد ار تا الحنليتا جت قطتنع

اإلنشن ات ا ردن ا أي ج بي ا اربيا ذات متغيرات غير م ت رة.
 من حيـث هـدف الدراسـة :تنواتت ا تجنهتنت البحويتا للد ار تنت ال تنب اا التت هتدجت قيتنس
تأوير الو نجا التنظيميا ال األتينر ا

تراتيجينت الت وي ياا جت حتين ت ت الد ار تا الحنليتا إلت

الت تترف إل ت أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا ال ت األتيتتنر ا

تتتراتيجينت الت تتوي يا لتتدى الشتترانت الم تتننا

درجا أول ج قطنع اإلنشن ات ا ردن ودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يط.
 من حيث منهجية الدراسة :يمان اد الد ار ا الحنليا د ار تا و تنيا وتحليليتاا لاون تن تأألتذ
وج ا نظر أ ار المديرين ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن.
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الـفـصل الثالث
منهجية الدراسة
(الطريقة واإلجراءات)
( :)9-2الم دما
هتتدجت الد ار تا الت تترف الت أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا جت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي ياا
ودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يطا ولتح يق هذر ا هداف تننول هذا الن ل و ننً لمن ج
الد ار اا ومجتمح الد ار ا واينت تنا وأنمتوذج الد ار تاا والمتغيترات الديمغراجيتا جتراد اينتا الد ار تاا
واتتذلك أدوات الد ار تتا وم تتندر الح تتول الت الم لومتتنتا والم نلجتتنت اإلح تتن يا الم تتتألدماا
و دق أداة الد ار ا ووبنت ن.

( :)2-2منهجية الدراسة
د ار ا ميدانيتا اتب تت جي تن البنحوتا ا

تلوب الو تن التحليلت ب تدف الت ترف الت متدى

وجت تتود االقت تتا ارتبنطيت تتا بت تتين المتغي ت ترات الم ت تتت لا والمتمولت تتا ج ت ت أب ت تتند الو نجت تتا التنظيميت تتا (ال ت تتيم
التنظيميتتان الم ت تتدات التنظيميتتان ا تجنهتتنت التنظيميتتا) وبتتين المتغيتر التتتنبح وهتتو ا

تتتراتيجينت

الت تتوي يا وأب تتندر( :إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتان إ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ تتتراتيجيا الترايتتز) والمتغيتتر
الو يط وهو تانولوجيتن الم لومتنت وأب تندر( :ال نن تر المنديتان قوااتد البيننتنت المشتتراان شتبانت
ا ت نل)ا ومن وج ا نظتر المتديرين ال تنملين جت اإلدارات ال ليتن (متدير ور تيس ق تم) جت قطتنع
اإلنش تتن ات جت ت ا ردنا إذ ت تتم د ار تتا وتحلي تتل البينن تتنت وم نرن تتا متغيت ترات الد ار تتاا وذل تتك ب تتدف
الت نمل م ن ج األتبنر النرعينت وبينن نتن ج الد ار ا وتو ينت ن.
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( :)2-2مجتمع الدراسة وعينتها
شمل مجتمح الد ار ا الشرانت اإلنشتن يا الم تننا درجتا أولت وال نملتا جت ا ردن والبتنلد
اتتتددهن ( )949شت تترااا حيت تتث اننتتتت وحتتتدة الم نينت تتا المتتتديرين ورؤ ت تتن ا ق ت تتنم والب تتنلد ات تتددهم
تدير ور ت تتيس ق ت تتم ج ت ت مجتمت تتح الد ار ت تتا (الت ريت تتر ال ت تتنوي لن نبت تتا م ت تتنول اإلنشت تتن ات
( )9993مت ت اً
ا ردنيين 3199ا دا رة تانولوجين الم لومنت لن نبا م نول اإلنشن ات).
عينة الدراسة:
قنمت البنحوا ب حب اينا اشوا يا بلد اددهن ( )21شراا من الشرانت الم ننا درجتا
أولت أي متن م دلتح ( )%31متن إجمتنل مجتمتح الد ار تتا (الشترانت الم تننا درجتا أولت )ا وتم تتتم
حب اينتا شتملت جميتح المتد ار ورؤ تن ا ق تنم جت ال ت ( )21شتراا المدرو تاا حيتث بلتد اتدد
المديرين ورؤ ن ا ق نم ج ال شراا ومنن ( )8مد ار ورؤ ن أق نما وبذلك ياتون اتدد المتد ار
ورؤ ن ا ق نم ( )341شأل نً.
وتم قنمتت البنحوتا بتوزيتح ومتنن ا تتتمنرات الت اتل شترااا أي ( )341ا تتمنرة اليتاا وتتتم
ا تتترداد ( )319ا تتتبننا بن تتبا ( )%84متتن إجمتتنل اتتدد ا

تتتبنننت المر تتلاا وب تتد جرزهتتن تتتم

ا تب ند ( )2ا تبنننت ل دم ااتمنل ت ب ت نا وبذلك ا ت رت ال ينتا الت ( )998متدي اًر ي ملتون جت
الشترانت المشتمولا بنلد ار تا والتت ألعت ت للتحليتل .والجتدول ( )9-2يبتين أ تمن هتذر الشتترانت
اينتتا الد ار تتا .وال تتبب و ار األتيتتنر المتتديرين ورؤ تتن ا ق تتنم اتتون م ا ج تدر ال ت الت تتنط متتح
المننهيم المت ل ا بمتغيرات الد ار ا.
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( )4-2أنموذج الدراسة

شكل ()0-2
المصدر إعداد الباحثة
ااتمتدت البنحوتا جت تحديتد متغيترات نمتتوذج الد ار تا بن

تتنند الت د ار تا (ال تتبيحنتا )3119

وه ت (ال تتيم التنظيميتتان الم ت تتدات التنظيميتتان ا تجنهتتنت التنظيميتتا)ا أمتتن متتن يت لتتق بتانولوجيتتن
الم لومتتنت جناتمتتدت ال ت م تتن أوردر ()ALjoubory,2007ا ود ار تتا (الغتتنلب وال ب تتنديا )3113
وهت ت (ال نن تتر المندي تتان قواا تتد البينن تتنت المش تتتراان ش تتبانت ا ت تتنل)ا أم تتن م تتن يت ترتبط بمتغي تتر
اإل تتراتيجينت الت تتوي يا ج تتد تتتم ا اتمتتند الت وج تتا نظتتر اتتل متتن)Shen & Dong, 2001( :ا
ود ار تتا ( )Akroush, 2007ود ار تتا (الب تتتنج ا  )3117ود ار تتا (ج تراداتا  )3199والمتعتتمن
(إ تراتيجيا قيندة التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز).
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( :)5-2المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
الجت تتدول ( )3-2يوع ت تح المتغي ت ترات الديمغراجيت تتا ج ت تراد اينت تتا الد ار ت تتا (ال مت تترن الجت تتنسن
م تتوى الت لتتيمن الألبترة ال مليتتا) ،إذ يشتتير الجتتدول ( )3-2إلت نتتتن ج التحليتتل الو تتن للمتغيترات
الديمغراجيا للم تجيبين من أجراد اينا الد ار ا .جيمن يت لق بم توى الت لتيم ج تد أظ ترت النتتن ج أن
( )%7.1متتن المبحتتووين هتتم وتتننوي انمتتا أو أقتتل وأن ( )%81.2متتن المبحتتووين هتتم متتن حملتتا
درج تتا البا تتنلوريوسا جيم تتن تب تتين أن م تتن ن تتبتح ( )%4.5ه تتم م تتن حمل تتا درج تتنت الد ار تتنت ال لي تتن
والمتعتتمنا درجتتا التتدبلوم ال تتنل ا والمنج تتتيرا والتتداتورارا وأن متتن ن تتبتح ( )%8.9هتتم متتن حملتتا
درجتتا دبلتتوم متو تتطا وهتتذا يؤشتتر أهميتتا الم تتتوى ال لم ت لتتدى اينتتا الد ار تتا التتذي يتتن اس ج ت
إجنبنت م بن تجنهنت ال حيحا.
وقد أظ رت النتن ج جيمن يت لق باتل متن اتدد تنوات الألبترة أن متن ن تبتح ( )%31.3هتم
ممتتن تت تراوح اتتدد تتنوات ألب ترت م ال مليتتا متتن ( )95-99تتناا وأن ( )%98.7متتن أج تراد اينتتا
الد ار ا هم ممن تتراوح ادد نوات ألبرت م متن ( )91-6تنواتا وأن ( )%51.5هتم ممتن تزيتد
اتتدد تتنوات ألبترت م ال مليتتا الت ( )96تتناا وأأليت اًر جتتإن ( )%91.6هتتم ممتتن ت تتل اتتدد تتنوات
ألبرت م ال مليا ان ( )5نواتا إن هذر ا رقتنم تشتير إلت أن ( )%89.4متن ال ينتا لتدي م ألبترة
جيتتدة جت مجتتنل اإلنشتتن ات ممتتن يج ل تتم جت موقتتح البحتتث اتتن إجت ار التطتتويرات والتح تتيننت جت
مجنل امل م اون م أ حنب مرااز وظينيا وقينديا ج قطنع اإلنشن ات.
وتشير النتن ج ال ارتنتنع ن تبا التذاور بتين أجتراد اينتا الد ار تا حيتث بلتد اتددهم ( )968وبن تبا
()%84.8ا أمن بنلن با لمتغير ال مر جإن (  ) % 27.4من أامنر الم تجيبن لل ينتا المدرو تا
هتتم متتن الن تتا ال مريتتا ( 45تتنا جتأاور) تتنا وهت الن تتا ا اوتتر ن تتبا متتن الن تتنت ال مريتتا ا ألتترى
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وأقل ت تتن مت تتن الن ت تتا ال مريت تتا (مت تتن  35-98ت تتنا) حيت تتث بلت تتد ات تتددهم ) (5أشت تتألنص شت تتالوا ن ت تتبا
).(%2.5
جدول ()2 -2

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة
الرقم

المتغير

1

العمر

3

الجنس

2

مستوت التعميم

4

الخبرة العممية

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

من  35 –98نا

5

2.5

من  25 –36نا

49

24.7

من  45 –26نا

70

35.4

نا

74

37.4

ذار

168

84.8

أنو

30

15.2

وننويا انما أو أقل

14

7.1

دبلوم متو ط

16

8.1

بانلوريوس

159

80.3

الد ار نت ال لين

9

4.5

 5نوات جأقل

21

10.6

من  91 – 6نوات

37

18.7

من  95 –99نا

40

20.2

 96نا جأاور

100

50.5

198

100.00

أاور من 45

المجموع

( :)6-2أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات
تاونتت الد ار تا متن جتننبينن جننتب نظتري وآألتر تطبي ت ا جنت الجننتب النظتري تتم التطترق
إل م ظم المننهيم والمبندئ ال لميتا ذات ال القتا بنلموعتوعا أمتن جت الجننتب التطبي ت ج تد ااتمتدت
البنحوا ال المن ج الو ن والتحليلت التذي ت تدف متن ألاللتح إلت م رجتا أوتر الو نجتا التنظيميتا جت
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األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي ياا ودور تانولوجيتتن الم لومتتنت ج ت قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردنا
ب تتدف جمتتح البيننتتنت وتحليل تتن واألتبتتنر النرعتتينتا وااتمتتدت الد ار تتا الحنليتتا جت جمتتح البيننتتنت
وأ نليب تحليل ن والبرامج الم تألدما من ألالل:



ر ا.
الاتب والدورينت والر ن ل الجنم يان وذلك ب دف بنن اإلطنر النظري للد ا

ا

تبنناا الت تم إادادهن أل ي نً لجمح البينننت والم لومنت الت تت لق بموعوع الد ار ا

من مجتمح الد ار اا وقد شملت ا

تبننا ادداً من ال بنرات ت اس أهداف الد ار تا وأ ت لت نا

ل جنبتتا الي تتن متتن قبتتل المبحتتووينا وتتتم ا تتتألدام م يتتنس ( )Likertالألمن ت ا بحيتتث تأألتتذ
اتتل إجنبتتا أهميتتا ن تتبيا متتن ()5-9ا و غتراض التحليتتل تتيتم ا تتتألدام البرنتتنمج اإلح تتن
(.)SPSS
وقد وق ت ا

تبننا ج أرب ا أج از ا ه :

الجزء األول :تعمن متغيرات تت لق بنلأل ن ص الديمغراجيا ل ينا الد ار ا من ألالل ( )4ج تراتا
وه ( :الجنسن ال مرن م توى الت ليمن الألبرة ال مليا).
الجزء الثاني :تعمن متغيرات تت لق بنلو نجا التنظيميا ابر والث انن ر وه  :ال يم التنظيميان
والم ت دات التنظيمياا وا تجنهنت التنظيمياا و ( )91ج رات ل ين ن.
الجــزء الثالــث :تعتتمن متغي ترات تت لتتق بنإل تتتراتيجينت الت تتوي يا ابتتر والوتتا إ تتتراتيجينت وه ت :
إ تتت ارتيجيا قي تتندة التالن تتان وا تتتراتيجيا التم تتنيزا وا تتتراتيجيا التراي تتز و ( )93ج ت ترة
ل ين ن.
الجـزء الرابــع :تعتتمن متغيترات تت لتق بتانولوجيتتن الم لومتنت ابتتر والوتتا انن تر وهت  :ال نن تتر
المنديان وقوااد البينننت المشتراان وشبانت ا ت نل و ( )99ج رة ل ين ن.

52

وبتتذلك شتتملت ا

تتتبننا الت ( )27ج ترة تتراوح متتدى ا

تتتجنبا جي تتن متتن ()5-9ا واتتنن الم يتتنس

ال النحو اآلت :
موافق بشدة
5

موافق

محايد

ير موافق

يرموافق بشدة

4

2

3

9

( :)7-2المعالجة اإلحصائية المستخدمة
للتو ل لمؤشرات م تمدة تدام أهداف الد ار اا وذلك من ألالل األتبنر النرعتينت وبنتن
نموذج ألنص ب نا ج د ا تألدمت البنحوا ال ديد من الم نلجنت اإلح ن يا والموعحا أدننر وذلتك
من ألالل ا اتمند ال برننمج التحليل اإلح تن

( ،)SPSSوبرنتنمج تحليتل الم تنر ( Amos

)18ا حيث إن هذر التنن ج نادت ج تحليل البينننت الت تم جم ن من ألالل ا تبننا الد ار اا
ومن ن من يل :
 م نمل ارونبنخ ألنن للتأاد من درجا وبنت الم ينس الم تألدم.
 المتو تتطنت الح تتنبيا وا نح ارجتتنت الم ينريتتا متتن أجتتل اإلجنبتتا اتتن أ ت لا الد ار تتا وم رجتتا
ا هميا الن بيا.


تحليل ا نحدار المت دد وذلك ل ينس تأوير ادة متغيرات م ت لا ال متغير تنبح واحد.

 تحليل الم نر بن تألدام برننمج تحليل الم نر ( )Amos 18وذلك لبينن ا ور غير المبنشتر
للو نجا التنظيميا ج األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا بوجود تانولوجين الم لومنت.
 ا هميا الن بيا الذي تم تحديدر طب نً للم ينس اآلت :
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طول الن ا

9-5
2

=

الحد ا ال للبديل  -الحد ا دن للبديل

=

ادد الم توينت
4
2

= 9.22

الجدول ()2 -2

مستويات اإلجابة لمقياس ليكرت الخماسي
المستوت

الوسط الحسابي

منألنض

من  – 1أقل من 2.33

متو ط

من 3.66 – 2.33

مرتنح

من  3.67جأاور

( :)8-2صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاهري
للتح تتق م تتن ال تتدق الظ تتنهري للم ي تتنس تمت تت ا
التدري يا المنتمين إل الوم اإلدارة والت ويقا ب
ادد المحامين ( ،)91وبلغتت ن تبا ا
حا النتن ج الت تم التو ل إلي ن.

تتت ننا بمجموا تتا م تتن أاع تتن ال ي تتا

د اإلجندة من ألبرت م ال لميا وال ملياا وقد بلد

تتجنبا الاليتا (( )%911ينظتر الملحتق  ،)9ممتن زاد جت
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ب) ثبات أداة الدراسة
من أجل البرهنا ال أن ا

تبننا ت يس ال وامل المتراد قين ت نا والتوبتت متن

تدق نا تتم

إجت ت ار األتب تتنر م تتدى ا ت تتنق ال تتداألل لن ت ترات الم ي تتنسا إذ ت تتم ت ي تتيم تمن تتك الم ي تتنس بح تتنب
ارونبنخ ألنن التذي يشتير إلت قتوة ا رتبتنط والتمن تك بتين ج ترات الم يتنسا وللتح تق متن وبتنت أداة
الد ار تتا ب تتذر الطري تتاا طب تتت م ندلتتا ارونبتتنخ ألنتتن الت درجتتنت أجتراد اينتتا الوبتتنتا والت التترغم
متن اتدم وجتود قوااتد قين تيا بأل توص ال تيم المنن تبا ( )Cronbach Alphaلاتن متن الننحيتا
التطبي يتا ي ّتد ( )Alpha ≥ 0.60م تو ً جت البحتوث المت ل تا بتنإلدارة وال لتوم اإلن تننيا (انظتر
الجدول ()4 -2

الجدول .)4-2

معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا)
الرقم

البعد

عدد الفقرات

قيمة ( )αألفا

0

ال يم التنظيميا

4

2.75

2

الم ت دات التنظيميا

2

2.45

2

ا تجنهنت التنظيميا

2

1.75

4

الو نجا التنظيميا

91

1.88

5

إ تراتيجيا قيندة التالنا

5

1.71

6

إ تراتيجيا التمنيز

4

1.78

7

إ تراتيجيا الترايز

2

1.72

تراتيجينت الت وي يا

93

2.42

9

الماوننت المنديا

2

1.78

01

قوااد البينننت المشتراا

4

1.79

00

شبانت ا ت نل

4

1.78

02

تانولوجين الم لومنت

99

1.88

22

1.91

8

ا

االستبانة ككل
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وتدل م نمالت الوبنت هذر ال تمتح ا داة ب ورة انما بم نمل وبنت انل ممن يتدل الت

قدرة ا داة ال تح يق أغراض الد ار ا وج نً لت (.)Sekaran, 2003
واتعح من الجدول ( )4-2أن أال م نمل وبنت أب ند ا

تتبننا هتو ( )1.85والمترتبط

بنلم ت دات التنظيمياا جيمن يالحظ أن أدن قيما للوبنت انن ( )1.71والمرتبط بمتغير إ تراتيجيا
قيندة التالناا وبشال انم تبتين م تنمالت الوبتنت إماننيتا وبتنت النتتن ج التت يماتن أن ت تنر ان تن
ا

تبننا نتيجا تطبي ن.
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الـفـصل الرابع
نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)0المقدمــــــــة
( 4ـ  :)2التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
( 4ـ  :)2اختبار فرضيات الدراسة
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الـفـصل الرابع
نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات
( :)0-4المقدمة
ي دف هذا الن ل إل ارض نتن ج تحليل آ ار أجراد اينا الد ار ا حول متغيترات الد ار تا
الم تم تتدةا وت تتم ا تتتألدام ا و تتنط الح تتنبيا لت تتدير الم تتتوينتا وا نح ارج تتنت الم ينري تتاا وق تتد ت تتم
ارض النتن ج الت تغط متغيترات الد ار تا وج تنً للتتنل  :التحليتل الو تن إلجنبتنت اينتا الد ار تا
ان متغيرات الد ار اا واألتبنر جرعينت الد ار ا.

( :)2-4التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
أوالً :القيم الثقافية في قطاع اإلنشاءات األردني:

لو تتف م تتتوى أهميتتا ال تتيم الو نجيتتا ج ت قطتتنع اإلنشتتن ات ا ردن ت ا لجتتأت البنحو تا إل ت

ا تتتألدام المتو تتطنت الح تتنبيا وا نح ارجتتنت الم ينريتتاا وا ألتبتتنر التتتن

" "tللتح تتق متتن م نويتتا

الن رة وأهميا الن رةا امن هو موعح بنلجدول ( )9-4ن ( )3-4ن (.)2 -4
جدول ()0-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية لقيم المنظمة
ت
9
3
2
4

ثقافة المنظمة /القيم
يشجح المتد ار ال تنملين جت المنظمتا الت المشتنراا جت
نح ال اررات.

تشتتجح الو نج تتا ال تتن دة جت ت المنظمتتا الم تتد ار ال ت ا تتدم

محنبنة ال نملين.

تشتتجح الو نجتتا ال تتن دة المتتد ار ال ت تتتوجير ادالتتا يش ت ر

ب ن ال نملين.

يت تترى المت تتد ار أن ا ولويت تتا للمبت تتندئ ا ألالقيت تتا ال ت تتليما

وليس ا هداف المنديا.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقيم الثقافية

*Sig

ترتيب

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

4.42

0.76

26.54

0.00

4.19

0.74

22.79

0.00

4

4.45

0.65

31.42

0.00

2

مرتن ا

4.63

0.57

39.84

0.00

1

مرتن ا

4.4225

0.68

30.147

الحسابي

المعياري

المحسوبة

مستوت

مستوت

أهمية

3

مرتن ا
مرتن ا

الداللة

الفقرة

األهمية
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يشير الجدول ( )9-4إل إجنبنت اينتا الد ار تا اتن ال بتنرات المت ل تا ب تيم المنظمتاا إذ تراوحتت
المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تتر ب تتين ()4.62-4.99ا ج تتد ج تتن ت الن ت ترة "ي تترى الم تتد ار أن
ا ولويا للمبندى ا ألالقيا ال لميا وليس لدهتداف المنديتا" جت المرتبتا ا ولت بمتو تط ح تنب
بلتتد ( )4.62وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.4335ا وانح تراف م يتتنري بلتتد
()1.57ا جيم تتن ح تتلت الن ت ترة "تش تتجيح الو نج تتا ال تتن دة جت ت المنظم تتا الم تتد ار الت ت ا تتدم محنب تتنة
ال نملين" ال المرتبا الراب ا وا أليرة بمتو ط ح نب ( )4.99وهو أدن من المتو ط الح نب
الال والبنلد ( )4.4335وانحراف م ينري (.)1.74
ويبين الجدول أيعنً التشتت المنألنض ج ا تجنبنت أجراد اينا الد ار تا حتول متغيتر قتيم
المنظمتتا بن ارتتتح وهتتو متتن ي اتتس الت تتنرب ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول أهميتتا قتتيم
المنظمتتاا ويشتتير الجتتدول أيع تنً إل ت الت تتنرب ج ت قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن
ألالل م توينت الد لا لم تان هننك األتالجنت ج وج نت نظر أجراد اينا الد ار ا حول ال بنرات
المت ل تتا الماونتتا لمتغيتتر قتتيم المنظمتتاا إذ اننتتت انجتتا م تتتوينت الد لتتا أقتتل متتن ( )1.15لجميتتح
الن ترات .وبشتتال اتتنم تبتتين أن م تتتوى أهميتتا قتتيم المنظمتتا ج ت قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردن متتن
وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
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جدول ()2 -4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية لمعتقدات المنظمة
ت

5
6
7

معتقدات المنظمة
يلتزم المد ار

بن نظما والت ليمنت

ال ن دة ج المنظما.

ي

المد ار

إل

اتألنذ ق اررات

جمنايا أاور من النرديا.

ي

المد ار إل اتألنذ ق اررات اندلا

ترع أغلبيا ال نملين.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
لمعتقدات المنظمة

*Sig

ترتيب

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

4.36

0.72

26.63

0.00

3.99

0.90

15.49

0.00

2

4.38

0.69

28.30

0.00

9

4.23

0.77

23.4

0.00

الحسابي

المعياري

المحسوبة

مستوت

مستوت

أهمية

3

مرتن ا
مرتن ا
مرتن ا

الداللة

الفقرة

األهمية

مرتفعة

يشت تتير الجت تتدول ( )3-4إل ت ت إجنبت تتنت اينت تتا الد ار ت تتا ات تتن ال بت تتنرات المت ل ت تتا بم ت ت تتدات
المنظمتاا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تنبيا ل تتذا المتغيتر بتين ()4.28-2.99ا ج تد جتتن ت الن ترة
"ي ت

الم تتد ار إل ت اتأل تتنذ قت ت اررات اندلتتا ترعت ت أغلبيتتا ال تتنملين" جتت المرتبتتا ا ولت ت بمتو تتط

ح تتنب بلتتد ( )4.28وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.32ا وانح تراف م يتتنري
بلد ()1.69ا جيمن ح لت الن رة "ي

المد ار إل اتألنذ ق اررات جمنايا أاور من النرديا" الت

المرتبا الونلوا وا أليترة بمتو تط ح تنب ( )2.99وهتو أدنت متن المتو تط الح تنب الالت والبتنلد
( )4.32وانحراف م يتنري ()1.91ا ويبتين الجتدول أيعتنً التشتتت المتنألنض جت ا تتجنبنت أجتراد
اينا الد ار ا حول متغير م ت دات المنظما بن راتح وهو من ي اس الت نرب جت وج تنت نظتر أجتراد
اينت تتا الد ار ت تتا حت تتول أهميت تتا م ت ت تتدات المنظمت تتاا ويشت تتير الجت تتدول أيع ت تنً إل ت ت الت ت تتنرب ج ت ت قت تتيم
المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت ج ت
وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول ال بتتنرات المت ل تتا الماونتتا لمتغيتتر م ت تتدات المنظمتتا إذ

60

اننت انجا م توينت الد لا أقل من ( )1.15لجميح الن رات .وبشال انم يتبين أن م توى أهميا
م ت دات المنظما ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
جدول ()2-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية إل تجاهات المنظمة
اتجاهات المنظمة

ت

يح ت ت تترص الم ت ت تتد ار الت ت ت ت إب ت ت تتند ا اتب ت ت تتنرات
الشأل ت تتيا جت ت ت الت نم ت تتل م ت تتح ال ت تتنملين جت ت ت

8

المنظما.
ي ت

9

المتتد ار لتطبيتتق قوااتتد و ين تتنت ونبتتتا

ال ال نملين ج المنظما.
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ي تم ت تتد الم ت تتد ار م ت تتنيير ا ت تتدة من ت تتن ال ت تتلوك

ا ألالق لت ييم أدا ال نملين.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
ال تجاهات المنظمة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t

المحسوبة

*Sig

ترتيب

مستوت

أهمية

الداللة

الفقرة

مستوت

األهمية

4.14

0.72

22.32

0.00

2

مرتن ا

4.51

0.58

36.73

0.00

3

مرتن ا

4.60

0.62

36.23

0.00

9

مرتن ا

4.41

0.64

31.76

0.00

مرتفعة

يشت تتير الجت تتدول ( )2-4إل ت ت إجنبت تتنت اينت تتا الد ار ت تتا ات تتن ال بت تتنرات المت ل ت تتا بنتجنهت تتنت
المنظمتاا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تنبيا ل تتذا المتغيتر بتين ()4.61-4.94ا ج تتد جتتن ت الن ترة
"ي تمد المد ار م نيير ادة من ن ال لوك ا ألالق لت ييم أدا ال نملين" ج المرتبا ا ول بمتو ط
ح تتنب بلتتد ( )4.61وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.49ا وانح تراف م يتتنري
بلتد ()1.63ا جيمتتن ح تتلت الن ترة "يحتترص المتتد ار الت إب تتند ا اتبتتنرات الشأل تيا جت الت نمتتل
مح ال تنملين جت المنظمتا" الت المرتبتا الونلوتا وا أليترة بمتو تط ح تنب ( )4.94وهتو أدنت متن
المتو ط الح نب الال والبنلد ( )4.49وانحراف م ينري ()1.73ا ويبين الجدول أيعنً التشتتت
المنألنض ج ا تجنبنت أجراد اينا الد ار ا حول متغير اتجنهنت المنظما بن ارتتح وهتو متن ي اتس
الت نرب ج وج نت نظر أجراد اينا الد ار ا حول أهميا اتجنهنت المنظما .ويشتير الجتدول أيعتنً

61

إل ت الت تتنرب ج ت قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن
هنتتنك األتالجتتنت ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول ال بتتنرات المت ل تتا الماونتتا لمتغيتتر
اتجنهنت المنظما إذ اننت انجتا م تتوينت الد لتا أقتل متن ( )1.15لجميتح الن ترات .وبشتال اتنم
يتبين أن م توى أهميا اتجنهنت المنظما جت قطتنع اإلنشتن ات جت ا ردن متن وج تا نظتر اينتا
الد ار ا انن مرتن نً.
ثانياً :اإلستراتيجيات التسويقية في قطاع اإلنشاءات في األردن:

لو تتف م تتتوى أهميتتا إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتا جت قطتتنع اإلنشتتن ات جت ا ردنا لجتتأت

البنحوا إل ا تألدام المتو طنت الح نبيا وا نحراجنت الم ينرياا وا ألتبنر التن

" "tللتح ق متن

م نويا الن رة وأهميا الن رةا امن هو موعح بنلجدول ( )4-4ن ( )5-4ن (.)6-4
جدول ()4-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية إلستراتيجية قيادة التكمفة
ت

99
93
92
94
95

إستراتيجية قيادة التكمفة
ت تمد المنظما إ تراتيجيا التالنا ا قل اأداة لتح يتق ميتزة

تننج يا تجنر مننجي ن.

تتبن ت المنظمتتا ج ت إنتنج تتن أ تتلوب اإلنتتتنج الوا تتح التتذي
يؤدي إل تألنيض النا اإلنتنج.
ت تنيد المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن.
تتبتح المنظمتتا أ تتلوب التجتتنرة اإللاترونيتتا جت امليتتا شت ار
مدألالت اإلنتنج.
ت تتوم المنظمتتا بن

تتتنندة متتن م ازيتتن الش ت ار باميتتنت ابي ترة

الحجم لت ليل التانليف.

المتوســط الحســابي واالنح ـراف المعيــاري العــام لتوليــد إســتراتيجية
قيادة التكمفة

*Sig

ترتيب

مستوت

أهمية

الداللة

الفقرة
2

مرتن ا
مرتن ا

مستوت

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

4.27

0.72

24.98

0.00

4.20

0.75

22.41

0.00

4

4.59

0.64

35.16

0.00

9

مرتن ا

4.37

0.75

25.76

0.00

3

مرتن ا

3.97

0.74

18.62

0.00

5

مرتن ا

4.36

1.74

25.386

0.00

األهمية

مرتفعة

يشير الجدول ( )4-4إل إجنبنت اينتا الد ار تا اتن ال بتنرات المت ل تا بإ تتراتيجيا قيتندة التالنتاا
إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تر بتتين ()4.59-2.97ا ج تتد جتتن ت الن ترة "ت تتتنيد
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المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن" ج المرتبا ا ول بمتو تط ح تنب بلتد ()4.59
وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.26ا وانح تراف م يتتنري بلتتد ()1.64ا جيمتتن
ح تتلت الن ترة "ت تتوم المنظمتتا بن

تتتنندة متتن م ازيتتن الش ت ار باميتتنت ابي ترة الحجتتم لت ليتتل التاتتنليف"

ال المرتبا الألنم ا وا أليرة بمتو ط ح تنب ( )2.97وهتو أدنت متن المتو تط الح تنب الالت
والبنلد ( )4.26وانحراف م ينري ()1.74ا ويبين الجدول أيعنً التشتت المنألنض ج ا تجنبنت
أجراد اينا الد ار ا حول متغير توليد ا تألبنرات ال وق بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج وج تنت
نظر أجراد اينا الد ار ا حول أهميا إ تراتيجيا قيندة التالنا.
ويشير الجدول أيعنً إل الت نرب ج قيم المتو طنت الح نبياا إذ نالحظ أنتح متن ألتالل
م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول ال بتتنرات
المت ل ا الماونا لمتغير إ تراتيجيا قيندة التالنا إذ اننت انجا م تتوينت الد لتا أقتل متن ()1.15
لجميح الن رات .وبشال انم يتبين أن م توى أهميا إ تراتيجيا قيندة التالنا جت قطتنع اإلنشتن ات
ج ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
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جدول ()5 - 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية إلستراتيجية التمايز
ت

16
17
18
19

إستراتيجية التمايز
المنظم تتا

ت تت

تتت طنب ال تتنملين م تتن ذوي

المؤهالت ال نليا.
المنظما لتطوير منتوجنت ن بن تمرار.

ت
ت تتت

المنظم ت تتا إلت ت ت الن ت تتم ال ت تتدقيق لحنج ت تتنت

الزبون لتح يق التميز.
تننتق المنظمتا الت ا بحتنث والد ار تنت لتح يتق
التميز.

المتو ت ت تتط الح ت ت تتنب وا نح ت ت تراف الم يت ت تتنري ال ت ت تتنم توزيت ت تتح
واي نل ا تألبنرات ال وق

*Sig

ترتيب

مستوت

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

الحسابي

المعياري

المحسوبة

4.06

0.74

20.11

0.00

4.46

0.60

34.10

0.00

9

4.34

0.66

28.36

0.00

3

مرتن ا

4.27

0.71

25.14

0.00

2

مرتن ا

4.2825

0.6775

26.92

0.00

مستوت

أهمية

الداللة

الفقرة
4

مرتن ا
مرتن ا

األهمية

مرتن ا

يش تتير الج تتدول ( )5-4إلت ت إجنب تتنت اين تتا الد ار تتا ا تتن ال ب تتنرات المت ل تتا بإ تتتراتيجيا
التمتتنيزا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تر بتتين ()4.46-4.16ا ج تتد جتتن ت الن ترة
"ت ت ت

المنظم تتا لتط تتوير منتوجنت تتن بن تتتمرار" بمتو تتط ح تتنب بل تتد ( )4.46وه تتو أالت ت م تتن

المتو ط الح نب ال نم البتنلد ()4.3835ا وبتننحراف م يتنري بلتد ()1.61ا جيمتن ح تلت الن ترة
"ت ت

المنظمتتا

تتت طنب ال تتنملين متتن ذوي المتتؤهالت ال نليتتا" ال ت المرتبتتا الراب تتا وا ألي ترة

بمتو تتط ح تتنب ( )4.16وهتتو أدن ت متتن المتو تتط الح تتنب الال ت والبتتنلد ( )4.3835وانح تراف
م ينري ()1.74ا ويبين الجدول أيعنً التشتت المنألنض جت ا تتجنبنت أجتراد اينتا الد ار تا حتول
متغير إ تراتيجيا التمنيز بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج وج نت نظر أجراد اينا الد ار ا حتول
أهميتتا إ تتتراتيجيا التمتتنيز .ويشتتير الجتتدول أيع تنً إل ت الت تتنرب ج ت قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ
نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا
الد ار تتا حتتول ال بتتنرات المت ل تتا الماونتتا لمتغيتتر إ تتتراتيجيا التمتتنيز حيتتث اننتتت انجتتا م تتتوينت
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الد لا أقل متن ( )1.15لجميتح الن ترات .وبشتال اتنم يتبتين أن م تتوى أهميتا إ تتراتيجيا التمتنيز
ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
جدول ()6 - 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية إلستراتيجية التركيز
ت

31
39
33

إستراتيجية التركيز
ت تتتجيب المنظمتتا لحنجتتنت زبن ن تتن
ج ال طنع ال وق الم ت دف.

ت ت دف المنظما أج از من ال توق
يوجد جي ن مننج ين أقوين .

تح ت ت ت تتنجظ المنظم ت ت ت تتا الت ت ت ت ت ج ت ت ت تتودة

منتجنت ت ت ت تتن جت ت ت ت ت الج ت ت ت تتز ال ت ت ت تتوق

الم ت دف.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
العام إلستراتيجية التركيز

*Sig

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

4.32

1.68

26.966

.000

4.19

1.73

22.727

.000

الحسابي

المعياري

المحسوبة

ترتيب

مستوت

مستوت

أهمية

الداللة

الفقرة
3

مرتن ا

2

مرتن ا

4.44

1.60

33.251

.000

4.31

0.67

27.64

.000

9

األهمية

مرتن ا

مرتفعة

يش تتير الجتتتدول ( )6-4إل ت ت إجنبت تتنت اينتتتا الد ار تتا ا تتن ال ب تتنرات المت ل تتا بن

تتتتجنبا

إل تتتراتيجيا الترايتتزا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تر بتتين ()4.44-4.99ا ج تتد
جتتن ت الن ترة "تحتتنجظ المنظمتتا ال ت جتتودة منتجنت تتن ج ت الجتتز ال تتوق الم تتت دف" ج ت المرتبتتا
ا ول ت بمتو تتط ح تتنب بلتتد ( )4.44وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.29ا
وانحراف م ينري بلد ()1.61ا جيمتن ح تلت الن ترة "ت تت دف المنظمتا أجت از متن ال توق

يوجتد

جي تتن مننج تتين أقوي تتن " الت ت المرتب تتا الونلو تتا وا أليت ترة بمتو تتط ح تتنب ( )4.99وه تتو أدنت ت م تتن
المتو ط الح نب الال والبنلد ( )4.29وانحراف م ينري ( .)1.72ويبين الجدول أيعنً التشتتت
المنألنض ج ا تجنبنت أجراد اينا الد ار ا حول متغير إ تراتيجيا الترايز بن راتح وهو متن ي اتس
الت نرب ج وج نت نظر أجراد اينا الد ار ا حول أهميا إ تراتيجيا الترايز.

ويش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتير

65

الجتتدول أيع تنً إل ت الت تتنرب ج ت قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت
الد لتتا ل تتم يا تتن هن تتنك األتالجتتنت جت ت وج تتنت نظ تتر أجت تراد اينتتا الد ار تتا ح تتول ال ب تتنرات المت ل تتا
الماون تتا لمتغي تتر إ تتتراتيجيا التراي تتز إذ انن تتت انج تتا م تتتوينت الد ل تتا أق تتل م تتن ( )1.15لجمي تتح
الن رات .وبشال انم يتبين أن م توى أهميا ا

تجنبا إل تراتيجيا الترايز جت قطتنع اإلنشتن ات

ج ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
ثالثاً :تكنولوجيا المعمومات في قطاع اإلنشاءات في األردن
لو ف م توى تانولوجين الم لومنت ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردنا لجأت البنحوا إل
ا تتتألدام المتو تتطنت الح تتنبيا وا نح ارجتتنت الم ينريتتاا وا ألتبتتنر التتتن

" "tللتح تتق متتن م نويتتا

الن رة وأهميا الن رةا امن هو موعح بنلجدول ()7-4ن ()8-4ن (.)9-4
جدول ()7-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية لمعناصر المادية
لتكنولوجيا المعمومات

ت

العناصر المادية لتكنولوجيا المعمومات
ت

32

المنظما لج ل الحن وب جز اً

أ ن ين ج

إنجنز املينت ن الداألليا

المتوسط

الحسابي

4.50

االنحراف
المعياري

0.55

قيمة ""t

المحسوبة

37.73

*Sig

ترتيب

مستوت

أهمية

الداللة

الفقرة

0.00

9

مستوت

األهمية

مرتن ا

والألنرجيا.
34
35

يوجد لدى المنظما ا ج زة الالزما
لتألزين البينننت والم لومنت.
ت ناد ا ج زة والم دات ج

المنظما

ال ت ليل زمن اإلنتنج.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
لمعناصر المادية لتكنولوجيا المعمومات

4.46

0.57

35.64

0.00

2

مرتن ا

4.48

0.64

32.43

0.00

3

مرتن ا

4.48

0.58

35.27

0.00

مرتفعة

يشير الجدول ( )7-4إل إجنبنت اينا الد ار ا اتن ال بتنرات المت ل تا بنل نن تر المنديتا
لتانولوجيتتن الم لومتتنتا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغيتر بتتين ()4.51-4.46ا ج تتد
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جت تتن ت الن ت ترة "ت ت ت

المنظمت تتا لج ت تتل الحن ت تتوب جت تتز اً أ ن ت تتينً ج ت ت إنجت تتنز املينت ت تتن الداألليت تتا

والألنرجيتتا" ج ت المرتبتتا ا ول ت بمتو تتط ح تتنب بلتتد ( )4.51وهتتو أال ت متتن المتو تتط الح تتنب
ال تتنم البتتنلد ()4.48ا وانح تراف م يتتنري بلتتد ()1.55ا جيمتتن ح تتلت الن ترة "يوجتتد لتتدى المنظمتتا
ا ج ت تزة الالزم تتا لتألت تزين البينن تتنت والم لوم تتنت" الت ت المرتب تتا الونلو تتا وا أليت ترة بمتو تتط ح تتنب
( )4.46وه تتو أدنت ت م تتن المتو تتط الح تتنب الالت ت والب تتنلد ( )4.48وانحتتراف م ي تتنري ()1.57ا
ويبتتين الجتتدول أيعتنً التشتتتت المتتنألنض جت ا تتتجنبنت أجتراد اينتتا الد ار تتا حتتول متغيتتر ال نن تتر
المنديا لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو متن ي اتس الت تنرب جت وج تنت نظتر أجتراد اينتا الد ار تا
حتتول أهميتتا ال نن تتر المنديتتا لتانولوجيتتن الم لومتتنت .ويشتتير الجتتدول أيع تنً إلت الت تتنرب جت قتتيم
المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أن تح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت ج ت
وج ت تتنت نظت تتر أج ت تراد اينت تتا الد ار ت تتا حت تتول ال بت تتنرات المت ل ت تتا الماونت تتا لمتغيت تتر ال نن ت تتر المنديت تتا
لتانولوجيتتن الم لومتتنت إذ اننتتت انجتتا م تتتوينت الد لتتا أقتتل متتن ( )1.15لجميتتح الن ترات .وبشتتال
اتتنم يتبتتين أن م تتتوى أهميتتا ال نن تتر المندي تا لتانولوجيتتن الم لومتتنت ج ت قطتتنع اإلنشتتن ات ج ت
ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
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جدول ()8-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية لقواعد البيانات
المشتركة لتكنولوجيا المعمومات

ت

36

37

38
39

قواعد البيانات المشتركة لتكنولوجيا
المعمومات

ت تتناد قواا تتد البينن تتنت المنظم تتا الت ت

حل مشنال ال مال من ألالل من تتوجرر

من م لومنت.

يوجت ت تتد لت ت تتدى المنظمت ت تتا قواات ت تتد بينن ت ت تنت

ت تتناد ج ت ت ت تتميم المنتجت تتنت ح ت تتب

احتينجنت ال مال .

يوجت ت تتد لت ت تتدى المنظمت ت تتا قواات ت تتد بيننت ت تتنت

ت ت ت تتناد جت ت ت ت الت ت ت تترف الت ت ت ت رغب ت ت تتنت
ال مال الجديدة.

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ل

تحليل البينننت لال تنندة من ن.

المتوسط

الحسابي

4.60

4.34

االنحراف
المعياري

0.60

0.58

قيمة ""t

المحسوبة

37.38

32.32

*Sig

مستوت
الداللة
0.00

0.00

ترتيب

أهمية
الفقرة
9

2

مستوت

األهمية

مرتن ا

مرتن ا

4.28

0.61

29.72

0.00

4

مرتن ا

4.39

0.60

32.30

0.00

3

مرتن ا

المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري العـام
لقواعـــــــد البيانـــــــات المشـــــــتركة لتكنولوجيـــــــا

المعمومات

4.59

1.9

32.93

مرتفعة

يشتتير الجتتدول ( )8-4إلت إجنبتتنت اينتتا الد ار تتا اتتن ال بتتنرات المت ل تتا ب وااتتد البيننتتنت
المشتتت تراا لتانولوجيتتن الم لومتتنتا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تر بتتين (-4.38
)4.61ا ج د جن ت الن رة "ت ناد قوااد البينننت المنظما ال حل مشنال ال مال من ألتالل متن
تتتوجرر متتن م لومتتنت" ج ت المرتبتتا ا ول ت بمتو تتط ح تتنب بلتتد ( )4.60وهتتو أال ت متتن المتو تتط
الح تتنب ال تتنم البتتنلد ()4.59ا وانح تراف م ي تنري بلتتد ()0.60ا جيمتتن ح تتلت الن ترة "يوجتتد لتتدى
المنظمتتا قوااتتد بيننتتنت ت تتناد ج ت الت تترف ال ت رغبتتنت ال متتال الجديتتدة" ال ت المرتبتتا الراب تتا
وا أليت ترة بمتو تتط ح تتنب ( )4.28وه تتو أدنت ت م تتن المتو تتط الح تتنب الالت ت والب تتنلد ()4.59
وانح تراف م يتتنري ( .)0.61ويبتتين الجتتدول أيع تنً التشتتتت المتتنألنض ج ت ا تتتجنبنت أج تراد اينتتا
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الد ار ا حول متغير ب وااد البينننت المشتراا لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو من ي اس الت نرب
ج وج نت نظتر أجتراد اينتا الد ار تا حتول أهميتا قوااتد البيننتنت المشتتراا .ويشتير الجتدول أيعتنً
إل ت الت تتنرب ج ت قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن
هنتتنك األتالجتتنت ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول ال بتتنرات المت ل تتا الماونتتا لمتغيتتر
ب وااد البينننت المشتراا إذ اننت انجا م توينت الد لا أقل من ( )1.15لجميح الن رات .وبشال
انم يتبين أن م توى أهميا ب وااد البينننت المشتراا ج قطنع اإلنشتن ات جت ا ردن متن وج تا
نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.
جدول ()9-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " "tومستوت األهمية لشبكات اال تصال
لتكنولوجيا المعمومات

ت

21
29
23
22

شبكات اال تصال لتكنولوجيا المعمومات
يتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم إلاترون ت ي تتناد

ج تبندل الم لومنت بين ا ق نم المألتلنا.

يتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم إلاترون ت للتوا تتل

مح ال مال .

يتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم إلاترون ت ي تتنادهن
ال ت ت التوا ت تتل مت تتح الشت تترانت ا ألت تترى الت ت ت

ت مل ج ننس المجنل.

يتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم إلاترون ت ي تتنادهن
ج

الت رف ال حنجنت ال مال .

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
لشبكات اال تصال لتكنولوجيا المعمومات

*Sig

ترتيب

المتوسط

االنحراف

قيمة ""t

المحسوبة

الداللة

4.57

1.63

25.75

1.11

3

4.56

1.56

29.24

1.11

9

الحسابي

المعياري

مستوت

مستوت

أهمية
الفقرة

مرتن ا
مرتن ا

األهمية

4.21

1.65

38.13

1.11

2

مرتن ا

4.95

1.69

36.43

1.11

4

مرتن ا

4.295

2.12

22.28

1.11

مرتفعة

يشير الجدول ( )9-4إل إجنبتنت اينتا الد ار تا اتن ال بتنرات المت ل تا شتبانت اإلت تنل
لتانولوجيتتن الم لومتتنتا إذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغيتر بتتين ()4.57-4.95ا ج تتد
ج تتن ت الن ت ترة "يت تتوجر ل تتدى المنظم تتا نظ تتنم إلاترونت ت ي تتناد جت ت تب تتندل الم لوم تتنت ب تتين ا ق تتنم
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المألتلنا" ج المرتبا ا ول بمتو ط ح نب بلد ( )4.57وهو أال من المتو ط الح نب ال نم
البنلد ()4.295ا وانحتراف م يتنري بلتد ()1.63ا جيمتن ح تلت الن ترة "يتتوجر لتدى المنظمتا نظتنم
إلاترون ي نادهن ج الت رف ال حنجنت ال مال " ج المرتبا الراب ا وا أليرة بمتو ط ح نب
( )4.95وهتتو أدن ت متتن المتو تتط الح تتنب الال ت والبتتنلد ( )4.295وانح تراف م يتتنري ()1.69ا
ويبتتين الجتتدول أيع تنً التشتتتت المتتنألنض ج ت ا تتتجنبنت أج تراد اينتتا الد ار تتا حتتول متغي تر شتتبانت
ا ت نل لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج وج نت نظر أجراد اينا الد ار ا
حول أهميا شبانت ا ت نل .ويشير الجدول أيعنً إل الت نرب ج قيم المتو طنت الح نبياا إذ
نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت ج ت وج تتنت نظتتر أج تراد اينتتا
الد ار ا حول ال بنرات المت ل ا الماونا لمتغير شتبانت ا ت تنلا إذ اننتت انجتا م تتوينت الد لتا
أقل من ( )1.15لجميح الن رات .وبشال انم يتبين أن م توى أهميا شبانت ا ت نل جت قطتنع
اإلنشن ات ج ا ردن من وج ا نظر اينا الد ار ا انن مرتن نً.

( :)2-4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األولى
" يوج تتد أو تتر ذو د ل تتا إح تتن يا للو نج تتا التنظيمي تتا (ال تتيم الو نجي تتان الم ت تتدات الو نجي تتان
ا تجنهنت الو نجيتا) الت اإل تتراتيجينت الت توي يا (إ تتراتيجيا قيتندة التالنتان إ تتراتيجيا التمتنيزن
إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن اند م توى د لا (.")  0.05
ل جنبا ال هذر النرعيا تم ا تألدام تحليل ا نحدار المت دد والذي تظ ر نتن جح بنلجدول (-4
.)91
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جدول () 01-4
تحميل االنحدار المتعدد أل ثر الثقافة التنظيمية عمى اختيار اإلستراتيجيات التسويقية
المتغير

()R

التابع

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

F
المحسوبة

DF
درجات الحرية
االوذذار

استراتيجية
قيادة
التكلفة

0.54

0.29

26.53

استراتيجية
التمايز

0.43

0.18

14.51

استراتيجية
التركيز

0.29

0.08

5.89

الثواقي

*Sig
مستوت
الداللة

3
2.222 593

المجموع 597
االوذذار
الثواقي

3
2.222 593

المجموع 597
االوذذار

3

الثواقي

593

2.22

المجموع 597

يوعح الجدول ( )91-4تأوير الو نجا التنظيميا ال

β
معامل االنحدار

T
المحسوبة

*Sig
مستوت

القيم

0.30

3.62

0.00

معتقذاخ

0.32

3.78

0.00

االتجاٌاخ

-0.02

-0.30

0.77

القيم

-0.04

-0.47

0.64

معتقذاخ

0.29

3.16

0.00

االتجاٌاخ

0.22

2.49

0.01

القيم

0.04

0.39

0.69

معتقذاخ

0.31

3.21

0.00

االتجاٌاخ

-0.08

-0.87

0.38

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا

(إ تراتيجيا قيندة التالنان إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.
إذ أظ رت نتن ج التحليل اإلح ن
ال

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر الو نجا التنظيميا

األتينر إ تراتجيا قيندة التالنا ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردنا إذ بلد م نمل ا رتبنط R

( )0.54اند م توى ( .)  0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()0.29ا أي أن من قيمتح
( )%39من التغيرات ج األتينر ا تراتيجيا قيندة التالنا ننتج ان الو نجا التنظيميا ب نن رهنا
حيث بلغت قيما درجا التأوير  )1.21( βل ن ر ال يمن ( )1.23ل ن ر الم ت داتن ()0.02-
ل ن ر ا تجنهنت .ويؤاد م نويا هذا التأوير قيما  Fالمح وبا الت بلغت ( )26.53وه دالا
اند م توى ( .)  0.05لذا تواد تأوير الو نجا التنظيميا ال األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا
(إ تراتيجيا قيندة التالنا) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.

الداللة
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امن بينت هذر النتيجا وجود تأوير الو نجا التنظيميا ال

األتينر اإل تراتيجينت

الت وي يا

(إ تراتيجيا التمنيز) ل طنع اإلنشن ات ج

اإلح ن

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر الو نجا التنظيميا ال

التمنيز ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردن .إذ أظ رت نتن ج التحليل
األتينر إ تراتجيا

ا ردنا إذ بلد م نمل ا رتبنط  )1.42( Rاند م توى (  

 .)0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()0.18ا أي أن من قيمتح ( )%98من التغيرات ج
األتينر إ تراتجيا التمنيز ننتج ان الو نجا التنظيميا ب نن رهنا حتيتث بلغت قيما درجا التأوير
 )1.14-( βل ن ر ال يمن ( )1.39ل ن ر الم ت داتن ( )1.33ل ن ر ا تجنهنت .ويؤاد
م نويا هذا التأوير قيما  Fالمح وبا الت بلغت ( )94.59وهت
 .)0.05لذا تواد تأوير الو نجا التنظيميا ال

دالتا اتنتد م توى (  

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا

التمنيز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.
امن أشنرت النتيجا إل

وجود تأوير الو نجا التنظيميا ال

األتينر اإل تراتيجينت

الت وي يا

(إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج

اإلح ن

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر الو نجا التنظيميا ال

الترايز ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردن .إذ أظ رت نتن ج التحليل
األتينر إ تراتجيا

ا ردنا إذ بلد م نمل ا رتبنط  )1.39( Rاند م توى (  

 .)0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()1.18ا أي أن من قيمتح ( )%8من التغيرات ج
األتينر إ تراتجيا الترايز ننتج ان الو نجا التنظيميا ب نن رهنا حيث بلغت قيما درجا التأوير
 )1.14( βل ن ر ال يمن ( )1.29ل ن ر الم ت داتن ( )-1.18ل ن ر ا تجنهنتا ويؤاد
م نويا هذا التأوير قيما  Fالمح وبا الت
 .)0.05لذا تواد تأوير الو نجا التنظيميا ال
الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.

بلغت ( )5.89وهت

دالا اتند مت تتتوى (  

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا
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الفرضية الثانية
" يوجد أور ذو د لا إح ن يا للو نجا التنظيميا (ال تيم التنظيميتان الم ت تدات التنظيميتان
ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ال ت تانولوجيتتن الم لومتتنت (ال نن تتر المنديتتان قوااتتد البيننتتنت المشتتتراان
شبانت ا ت نل) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن اند م توى د لا (.")  0.05
ل جنبا ان هذر النرعياا تم ا تألدام تحليل ا نحدار المت دد والذي تظ ر نتن جح بنلجدول (-4
جدول ()00-4

.)99

تحميل االنحدار المتعدد أل ثر الثقافة التنظيمية عمى تكنولوجيا المعمومات
المتغير
التابع

()R
االرتباط

()R2
معامل
التحديد

F
المحسوبة

تكنولوجيا
المعلومات

0.28

0.08

5.56

DF
درجات الحرية
االنحدار
البواقي

*Sig
مستوى
الداللة

3
00001 193

المجموع 191

β
معامل االنحدار

*Sig
T
المحسوبة مستوى
الداللة

القيم

0.13

1.34

0.18

معتقدات

0.23

2.40

0.02

االتجاهات

-0.08

-0.81

0.42

يتعح من الجدول ( )99-4وجود تأوير للو نجتا التنظيميتا الت تانولوجيتن الم لومتنت (ال نن تر
المنديتتان قوااتتد البيننتتنت المشتتتراان شتتبانت ا ت تتنل) ل طتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردن .إذ أظ تترت
نتن ج التحليل اإلح ن

وجود تتأوير ذي د لتا إح تن يا ل نن تر الو نجتا التنظيميتا الت األتيتنر

تانولوجيتتن الم لومتتنت ل طتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردنا إذ بلتتد م نمتتل ا رتبتتنط  )1.38( Rانتتد
م تتتوى ( .)  0.05أمتتن م نمتتل التحديتتد  R3ج تتد بلتتد ()1.18ا أي أن متتن قيمتتتح ( )%8متتن
التغيرات ج األتينر تانولوجين الم لومنت ننتج ان الو نجا التنظيميا ب نن رهنا حيث بلغت قيما
درج ت ت تتا الت ت ت تتأوير  )1.92( βل ن ت ت تتر ال ت ت تتيمن ( )1.32ل ن ت ت تتر الم ت ت ت تتداتن ( )-1.18ل ن ت ت تتر
ا تجنهتتنت .ويؤاتتد م نويتتا هتتذا التتتأوير قيمتتا  Fالمح تتوبا الت ت بلغتتت ( )5.56وه ت دالتتا انتتد
م تتتوى ( .)  0.05لتتذا تؤاتتد تتتأوير الو نجتتا التنظيميتتا ال ت تانولوجيتتن الم لومتتنت (ال نن تتر
المنديان قوااد البينننت المشتراان شبانت ا ت نل) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.

73

الفرضية الثالثة
" يوجد أور ذو د لا إح ن يا لتانولوجين الم لومنت (ال نن ر المنديتان قوااتد البيننتنت
المشتراان شبانت ا ت نل) ال اإل تتراتيجينت الت توي يا (إ تتراتيجيا قيتندة التالنتان إ تتراتيجيا
التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن اتنتد م توى د لا (.")  0.05
ل جت تنبا اتتن هتتذر النرعتتيا تتتم ا تتتألدام تحليتتل ا نحتتدار المت تتددا والتتذي تظ تتر نتن جتتح
جدول ()02-4

بنلجدول (.)93-4

تحميل االنحدار المتعدد ألثر تكنولوجيا المعمومات في اختيار اإلستراتيجيات التسويقية
المتغير
التابع

إ تراتيجيا

قيندة التالنا

إ تراتيجيا
التمنيز

إ تراتيجيا
الترايز

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

F
المحسوبة

0.50

0.25

21.49

0.43

0.19

14.94

0.48

0.23

19.13

DF
درجات الحرية
ا نحدار

2

البواق

992

المجموع

997

ا نحدار

2

البواق

992

المجموع

997

ا نحدار

2

البواق

992

المجموع

997

*Sig
مستوت
الداللة

β
معامل االنحدار
ال نن ر
المنديا

1.111

قوااد

البينننت
شبانت

ا ت نل
ال نن ر
المنديا

1.111

قوااد

البينننت
شبانت

ا ت نل
ال نن ر
المنديا

1.11

قوااد

البينننت
شبانت

ا ت نل

T
المحسوبة

*Sig
مستوت
الداللة

0.28

3.82

0.00

0.04

0.52

0.61

0.29

4.28

0.00

0.36

4.65

0.00

0.17

2.31

0.02

-1.18

-1.16

0.25

0.33

4.40

0.00

0.19

2.65

0.01

0.06

0.91

0.36
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من الجدول ( )93-4يتعح تأوير تانولوجين الم لومنت (ال نن ر المنديان قوااد البينننت
المشتراان شبانت ا ت نل) ج

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا

(إ تراتيجيا قيندة التالنان

إ تراتيجيا التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن .إذ أظ رت نتن ج التحليل
اإلح ن

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر تاتولوجين الم لومنت ال األتينر إ تراتجيا

قيندة التالنا ل طنع اإلنشن ات ج ا ردنا إذ بلد م نمل ا رتبنط  )1.51( Rاند م توى ( 
 .) 0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()0.25ا أي أن من قيمتح ( )%35من التغيرات ج
األتينر إ تراتجيا قيندة التالنا ننتج ان تانولوجين الم لومنت ب نن رهنا حيث بلغت قيما درجا
التأوير  )0.28( βل ن ر ال نن ر المنديان ( )1.14ل ن ر قوااد البينننت المشتراا ن ()0.29
ل ن ر شبانت ا ت نل .ويؤاد م نويا هذا التأوير قيما  Fالمح وبا الت بلغت ( )21.49وه
دالا اند م توى ( .)  0.05لذا تواد تأوير تانولوجين الم لومنت ال األتينر اإل تراتيجينت
الت وي يا (إ تراتيجيا قيندة التالنا) ل طنع اإلنشن ات ج ا ردن.
امن أظ رت نتن ج التحليل اإلح ن
الم لومنت ال

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر تانولوجين

األتينر إ تراتجيا قيندة التمنيز ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردنا إذ بلد م نمل

ا رتبنط  )0.43( Rاند م توى ( .)  0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()0.19ا أي
أن من قيمتح ( )%99من التغيرات ج

األتينر إ تراتجيا قيندة التمنيز ننتج ان تانولوجين

الم لومنت ب نن رهنا حيث بلغت قيما درجا التأوير  )0.36( βل ن ر ال نن ر المنديان
( )0.17ل ن ر قوااد البينننت المشتراا ن ( )-0.08ل ن ر شبانت ا ت نل .ويؤاد م نويا هذا
التأوير قيما  Fالمح وبا الت بلغت ( )14.94وهت دالتا اتنتد مت تتوى ( .)  0.05لذا تؤاد
تأوير تانولوجين الم لومنت ال

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا التمنيز) ل طنع

اإلنشن ات ج ا ردن.
امن أشنرت النتيجا إل

وجود تأوير ذي د لا إح ن يا ل نن ر تانولوجين الم لومنت

ال األتينر إ تراتجيا قيندة الترايز ل طنع اإلنشن ات ج ا ردنا إذ بلد م نمل ا رتبنط R
( )0.48اند م توى ( .)  0.05أمن م نمل التحديد  R3ج د بلد ()0.23ا أي أن من قيمتح
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( )%23من التغيرات ج

األتينر إ تراتجيا قيندة الترايز ننتج ان تانولوجين الم لومنت

ب نن رهنا حيث بلغت قيما درجا التأوير  )1.22( βل ن ر ال نن ر المنديان ( )1.99قوااد
البينننت المشتراان ( )1.16ل ن ر شبانت ا ت نل .ويؤاد م نويا هذا التأوير قيما

F

المح وبا الت بلغت ( )99.92وه دالا اند م توى ( .)  0.05لذا تؤاد تأوير تانولوجين
الم لومنت ال

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردن.

الفرضية الرابعة
"

يوجد أور ذو د لا إح ن يا للو نجا التنظيميا (ال يم التنظيميان الم ت دات التنظيميان

ا تجنهنت التنظيميا) ج

األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا قيندة التالنان إ تراتيجيا

التمنيزن إ تراتيجيا الترايز) ل طنع اإلنشن ات ج

ا ردن بوجود تانولوجين الم لومنت متغي اًر

و يطنً اند م توى د لا (.")  0.05

 -1إستراتيجية قيادة التكلفة
ألتبتتنر هتتذر النرعتتيا تمتتت ا

تتت ننا بأ تتلوب تحليتتل الم تتنر  Path Analysisبن تتتألدام

برننمج  Amos 18المداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا .SPSS
إذ يوعتتح الجتتدول ( )92-4نتتتن ج تحليتتل الم تتنر لتتتأوير الو نجتتا التنظيميتتا (ال تتيم التنظيميتتان
الم ت تتدات التنظيميتتان ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ج ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا
قيت تتندة التالنت تتان إ ت تتتراتيجيا التمت تتنيزن إ ت تتتراتيجيا الترايت تتز) ل طت تتنع اإلنشت تتن ات ج ت ت ا ردن بوجت تتود
تانولوجيتتن الم لومتتنت متغيت اًر و تتيطنًا إذ أظ تترت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن

وجتتود تتتأوير ذو د لتتا

إح تتن يا للو نج تتا التنظيمي تتا (ال تتيم التنظيمي تتان الم ت تتدات التنظيمي تتان ا تجنه تتنت التنظيمي تتا) جت ت
األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتا) ل طتتنع اإلنشتتن ات جت ا ردن بوجتتود
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تانولوجين الم لومنت متغي اًر و يطنً ال إ تراتيجيا قيندة التالناا إذا بلغت قيما  Chi2المح وبا
()1.74ا وه ت لتيت تت ذات د لتا انتد م تتوى ( .)  0.05وبلغتت قيمتا Goodness of
 )GFI( Fit Indexوهتتو مؤشتتر مال متتا الجتتودة متتن قيمتتتح ( )1.99وهت ت بتتر اتتن (المال متتا
التنما) .وبننس ال ينق بلد مؤشر الموا ما الم تنرن )9( )CFI( Comparative Fit Index
وه ت بر ان الم نربا التنماا وبلد الجذر التربي

لمتو طنت الألطتأ الت ريبت

Root Mean

 )1.11( )RMSEA( Square Error of Approximationوه م نربا ل يما ال نر.
وان تتد جح تتص تت تأوير متغيت ترات الو نج تتا التنظيمي تتا تب تتين أن ال تتيم والم ت تتدات انن تتت ذات تت تأوير
مبنشر دال إح ن ين بلتد (1.946ا  )1.965بنلترتيتب وهت دالتا انتد م تتوى  1.15جأقتلا أمتن
ب تد ا تجنهتتنت جلتتم تبلتتد قيمتتا (ت) م تتتوى الد لتتا ا ح تتن ياا ويبتتين الجتتدول ( )92-4النتتتن ج
جدول ()02-4

المرتبطا بذلك.

نتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود أثر لمثقافة التنظيمية عمى (إستراتيجية قيادة التكمفة)
لقطاع اإلنشاءات في األردن بوجود تكنولوجيا المعمومات متغي ارً وسيطاً

البيان

Chi2
المحسوبة

GFI

CFI

Direct Effect
التهثير المباشر

RMSEA
المتغير

قيادة

التكمفة

1.74

9

9

Sig

ال يم

0.146

0.005

الم ت دات

0.165

0.003

استراتيجية
1.15

RW

Indirect Effect
التاثير ير

ا تجنهنت
الجذر التزتيعي لمتوسطاخ الخطـأ التقزيثي ويجة أن يقتزب مه الصفز
مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
مؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
* التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه
المتغيزاخ

-0.012

المباشر

1.11138918

*Sig
مستوت
الداللة

1.99

0.762

Root Mean Square Error of Approximation
must Proximity to Zero
Goodness of Fit Index must Proximity to one
Comparative Fit Index must Proximity to one

RMSEA:
GFI:
CFI:
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 -2إستراتيجية التمايز
ألتبتتنر هتتذر النرعتتيا تمتتت ا

تتت ننا بأ تتلوب تحليتتل الم تتنر  Path Analysisبن تتتألدام

برننمج  Amos 18المداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا .SPSS
إذ يوعت تتح الجت تتدول ( )94-4نتت تتن ج تحليت تتل الم ت تتنر لتت تتأوير الو نجت تتا التنظيميت تتا (ال ت تتيم التنظيميت تتان
الم ت تتدات التنظيميتتان ا تجنهتتنت التنظيميتتا) ج ت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا
قيت تتندة التالنت تتان إ ت تتتراتيجيا التمت تتنيزن إ ت تتتراتيجيا الترايت تتز) ل طت تتنع اإلنشت تتن ات ج ت ت ا ردن بوجت تتود
تانولوجيتتن الم لومتتنت متغي ت اًر و تتيطنً إذ أظ ترت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن

وجتتود تتتأوير ذو د لتتا

إح تتن يا للو نج تتا التنظيمي تتا (ال تتيم التنظيمي تتان الم ت تتدات التنظيمي تتان ا تجنه تتنت التنظيمي تتا) جت ت
األتيت تتنر اإل ت تتتراتيجينت الت ت تتوي يا (إ ت تتتراتيجيا التم ت تتنيز) ل طت تتنع اإلنشت تتن ات ج ت ت ا ردن بوج ت تتود
تانولوجيتتن الم لومتتنت متغي ت اًر و تتيطنً إذا بلغتتت قيمتتا  Chi2المح تتوبا ()9.19ا وه ت ذات د لتتا
انتد م تتوى ( .)  0.05وبلغتت قيمتا  )GFI( Goodness of Fit Indexوهتو مؤشتر
مال م تتا الج تتودة م تتن قيمت تتح ( )1.99وهت ت ت ب تتر (المال م تتا التنم تتا) .وب تتننس ال تتينق بل تتد مؤش تتر
الموا متا الم تنرن  )9( )CFI( Comparative Fit Indexوهتو ت بتر اتن الم نربتا التنمتاا
وبلتتد الجتتذر التربي ت لمتو تتطنت الألطتتأ الت ريبت

Root Mean Square Error of

 )1.15( )RMSEA( Approximationوه م نربا ل يما ال نر.
واند جحص تنوير متغيرات الو نجتا التنظيميتا تبتين أن متغيتر الم ت تدات اننتت ذات تتأوير
مبنشر دال إح ن ين بلد ( )1.97بنلترتيب وه دالا اند م تتوى  1.15جنقتلا أمتن ب تدي ال تيما
ا تجنه تتنت جل تتم تبل تتد قيم تتا (ت) م تتتوى الد ل تتا ا ح تتن ياا ويب تتين الج تتدول ( )94-4النت تتن ج
المرتبطا بذلك.
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جدول ()04-4

نتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود أثر لمثقافة التنظيمية عمى (إستراتيجية التمايز) لقطاع
اإلنشاءات في األردن بوجود تكنولوجيا المعمومات متغي ارً وسيطاً

البيان

Chi2
المحسوبة

GFI

CFI

RMSEA

إستراتيجية التمايز

9.19

9

9

1.15

الجذر التزتيعي لمتوسطاخ الخطـأ التقزيثي ويجة أن يقتزب مه الصفز
مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
مؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
* التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه المتغيزاخ

Direct Effect
التهثير المباشر

Indirect
Effect
التهثير ير

المتغير

RW

Sig

ال يم

-0.01

0.91

الم ت دات

0.17

0.01

ا تجنهنت

0.10

0.06

المباشر

1.11197

Root Mean Square Error of Approximation must Proximity to Zero
Goodness of Fit Index must Proximity to one
Comparative Fit Index must Proximity to one

تتت ننا بأ تتلوب تحليتتل الم تتنر  Path Analysisبن تتتألدام

برننمج  Amos 18المداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا .SPSS
إذ يوعتتح الجتتدول ( )95-4نتتتن ج تحليتتل الم تتنر لتتتأوير الو نجتتا التنظيميتتا (ال تتيم التنظيميتتان
الم ت دات التنظيميان ا تجنهنت التنظيميا) ج األتينر اإل تراتيجينت الت وي يا (إ تراتيجيا قيتندة
التالنتتان إ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ تتتراتيجيا الترايتتز) ل طتتنع اإلنشتتن ات ج ت ا ردن بوجتتود تانولوجيتتن
الم لومتتنت متغي ت اًر و تتيطنً إذ أظ تترت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن

الداللة

1.99

RMSEA:

 -3استراتيجية التركيز
ألتبتتنر هتتذر النرعتتيا تمتتت ا

*Sig
مستوت

وجتتود تتتأوير ذو د لتتا إح تتن يا

للو نجت تتا التنظيميت تتا (ال ت تتيم التنظيميت تتان الم ت ت تتدات التنظيميت تتان ا تجنهت تتنت التنظيميت تتا) ج ت ت األتيت تتنر
اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا (إ تتتراتيجيا التراي تتز) ل ط تتنع اإلنش تتن ات جت ت ا ردن بوج تتود تانولوجي تتن
الم لومتتنت متغيت اًر و تتيطنً إذا بلغتتت قيمتتا  Chi2المح تتوبا ()0.584ا وه ت ليت تت ذات د لتتا

GFI:
CFI:
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انتد م تتوى ( .)  0.05وبلغتت قيمتا  )GFI( Goodness of Fit Indexوهتو مؤشتر
مال متتا الجتتودة متتن قيمتتتح ( )1.988وه ت ت بتتر (المال متتا التنمتتا) .وبتتننس ال تتينق بلتتد مؤشتتر
الموا متتا الم تتنرن  )1.986( )CFI( Comparative Fit Indexوهتتو ت بتتر اتتن الم نربتتا
التنماا وبلد الجذر التربي

لمتو تطنت الألطتتأ الت ريبت

Root Mean Square Error of

 )1.11( )RMSEA( Approximationوه م نربا ل يما ال نر.
وانتد جحتص تتأوير متغيترات الو نجتا التنظيميتا تبتين أن متغيتتر الم ت تدات اننتت ذات تتأوير مبنشتتر
دال إح تتن ين بل تتد ( )1.36بنلترتي تتب وهت ت دال تتا انتتتد م تتتوى  1.15جنق تتلا أم تتن ب تتدي ال تتتيما
وا تجنه تتنت جل تتم تبل تتد قيم تتا (ت) م تتتوى الد ل تتا ا ح تتن ياا ويب تتين الج تتدول ( )95-4النت تتن ج
المرتبطا بذلك.
جدول ()05-4

نتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود أثر لمثقافة التنظيمية عمى (إستراتيجية التركيز) لقطاع
اإلنشاءات في األردن بوجود تكنولوجيا المعمومات متغي ارً وسيطاً

البيان

Chi2
المحسوبة

GFI

CFI

RMSEA

إستراتيجية
التركيز

005.0

009..

009.9

0005

الجذر التزتيعي لمتوسطاخ الخطـأ التقزيثي ويجة أن يقتزب مه الصفز
مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
مؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
* التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه المتغيزاخ

Direct Effect
التأثير المباشر
المتغير
RW

Sig

القيم

0.08

0.30

المعتقدات

0.26

0.00

االتجاهات

-0.07

0.35

Indirect Effect
التأثير غير المباشر

00001059

Root Mean Square Error of Approximation must Proximity to Zero
Goodness of Fit Index must Proximity to one
Comparative Fit Index must Proximity to one

*Sig
مستوى
الداللة

00001

RMSEA:
GFI:
CFI:
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
( 5ـ  :)0مناقشة النتائج واالستنتاجات
( 5ـ  :)2التوصيات
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات
األتتص الن تل الألتنمس متن هتذر الد ار تا بمننقشتا أهتم النتتن ج وا

تتنتنجنت التت تو تلت

إلي ن البنحواا وج عو ن ت ترح مجمواا من التو ينت لت مق من التن ج ال لمت ل تنا والتت ي ت تد
أن ن ت م ج تح ين أدا قطنع اإلنشن ات ج ا ردن موعوع الد ار ا.
( :)0-5مناقشة النتائج واالستنتاجات
أونرت الد ار ا ال ديد من الت نؤ تا و يغت جرعينت تت لق بطبي ا ال القا وا ور بين
متغيرات نا وتو لت إل

ادة نتن ج تأمل البنحوا أن ت م ج حل مشالا الد ار ا واإلجنبا ال

ت نؤ ت ن واألتبنر جرعينت نا وتحنول ج هذر الن رة اإلشنرة إل أهم نتن ج د ار ت ن :
.9

بين تتت النت تتن ج ارتن تتنع م تتتوى ا همي تتا ل تتيم الو نجي تتا التظيمي تتا م تتن وج تتا نظ تتر أجت تراد اين تتا
الد ار اً  .وٌذا يتفق مة دراسةً (النتنلحا )3119والتت أشتنرت إلت أن م تتوى الو نجتا التنظيميتا
لتتدى من تتوب هي تتا التح يتتق وا داتتن ال تتنم بنلمنط تتا الشترقيا مرتنتتح ب تتنا انمتتا جت غنلبيتتا
انن تتر ال تتيم الو نجي تتا بنل ي تتا .ود ار تتا (الش تتلويا  )3115والتت ت تو تتلت إلت ت أن م تتتوى
الو نجا التنظيميا ج اليا الملك ألنلد ال اريا ن دة بدرجا مرتن ا ن تبينًا وأن ال تيم الماونتا
للو نجا التنظيميا ال ن دة ج الاليا جن ت بدرجا انليا.

.3

بينتتت النتتتن ج ارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا لم ت تتدات الو نجيتتا التظيميتتا متتن وج تتا نظتتر أجتراد اينتتا
الد ار ا.

.2

بينتتت النتتتن ج ارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا إلتجنهتتنت الو نجيتتا التظيميتتا متتن وج تتا نظتتر أجتراد اينتتا
الد ار ا .وهذا يتنق مح د ار ا (بن اي

ا  )3199والت أشنرت إلت أن اتجنهتنت ال تنملين

ج البنوك ا ردنيا إيجنبيا وبدرجا مرتن ا نحو الو نجا التنظيميا وا لتزام التنظيم .
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.4

بينتتت النتتتن ج ارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا إل تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتا متتن وج تتا نظتتر أج تراد اينتتا
الد ار تا .وٌذا يتفق مة دراسةً (جتراداتا  )3199حيتث اشتنرت نتتن ج الد ار تا أن إجنبتنت أجتراد
اينا الد ار ا حول ا هميا الن بيا إل تراتيجيا قيندة التالنا ج بي تا ال تنناا جتن ت بدرجتا
انليا.

.5

بينت النتن ج ارتننع م توى ا هميتا إل تتراتيجيا التمتنيز متن وج تا نظتر أجتراد اينتا الد ار تا.
وهتتذا يتنتتق متتح د ار تتا (جتراداتا  )3199حيتتث أشتتنرت نتتتن ج الد ار تتا أن إجنبتتنت أجتراد اينتتا
الد ار ا حول ا هميا الن بيا إل تراتيجيا التمنيز ج بي ا ال نناا جن ت بدرجا انليا.

.6

بينت النتن ج ارتننع م توى ا هميا إل تراتيجيا الترايز من وج ا نظر أجراد اينا الد ار ا.

.7

بينت النتتن ج ارتنتنع م تتوى ا هميتا لل نن تر المنديتا لتانولوجيتن الم لومتنت متن وج تا نظتر
أجتراد اينتتا الد ار تتا .وهتتذا يتنتتق متتح د ار تتا (ارتيمتتاا  )3116حيتتث أشتتنرت نتتتن ج الد ار تتا إلت
تواجر ماوننت تانولوجين الم لومنت المألتلنا (ا ج زة) بدرجا انليا ن بينً.

.8

بينت النتن ج ارتننع م توى ا هميا ل وااد البينننت المشتراا لتانولوجين الم لومنت من وج ا
نظتتر أجتراد اينتتا الد ار تتا .وهتتذا يتنتتق متتح د ار تتا (ارتيمتتاا  )3116حيتتث تشتتير نتتتن ج الد ار تتا
إل تواجر ماوننت تانولوجين الم لومنت المألتلنا (قوااد البينننت) بدرجا انليا ن بينً.

.9

بينت النتن ج ارتننع م توى ا هميا لشبانت ا ت تنل لتانولوجيتن الم لومتنت متن وج تا نظتر
أجتراد اينتتا الد ار تتا .وهتتذا يتنتتق متتح د ار تتا (ارتيمتتاا  )3116حيتتث أشتتنرت نتتتن ج الد ار تتا إلت
تواجر ماوننت تانولوجين الم لومنت المألتلنا (شبانت ا ت نل) بدرجا انليا ن بينً.

 .91أش تتنرت النت تتن ج بوج تتود أو تتر ذو د ل تتا م نوي تتا للو نج تتا التنظيمي تتا جت ت األتي تتنر اإل تتتراتيجينت
الت تتوي يا (إ ت تتتراتيجيا قيت تتندة التالنت تتان إ ت تتتراتيجيا التراي تتزن إ ت تتت ارتيجيا التم تتنيز) ج ت ت قطتتتنع
اإلنشن ات ج ا ردن اند م توى د لا (.)  0.05
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 .99أش تتنرت النت تتن ج بوج تتود أو تتر ذو د ل تتا م نوي تتا للو نج تتا التنظيمي تتا الت ت تانولوجي تتن الم لوم تتنت
(ال نن تتر المنديتتان قواا تتد البيننتتنت المشتتتراان ش تتبانت ا ت تتنل ج ت قط تتنع اإلنشتتن ات جت ت
ا ردن اند م توى د لا (.)  0.05
 .93أشتنرت النتتتن ج بوجتود أوتتر ذو د لتا م نويتتا لتانولوجيتن الم لومتتنت جت األتيتتنر اإل تتتراتيجينت
الت تتوي يا (إ ت تتتراتيجيا قيت تتندة التالنت تتان إ ت تتتراتيجيا التم تتنيزن إ ت تتتراتيجيا الترايت تتز) ج ت ت قطتتتنع
اإلنشن ات ج ا ردن اند م توى د لا (.)  0.05
 .92أش تتنرت النت تتن ج بوج تتود أو تتر ذو د ل تتا م نوي تتا للو نج تتا التنظيمي تتا جت ت األتي تتنر اإل تتتراتيجينت
الت وي يا بوجود تانولوجين الم لومنت ج قطنع اإلنشن ات ج ا ردن اند م توى د لا ( 
.) 0.05
وبنن ً ال من ت دما يمان أدراج أهم ا

تنتنجنت بمن يل :

 .9إن األتتتالف الو نجتتا التنظيميتتا للمتتديرين ورؤ تتن ا ق تتنم ينتتترض بنتتن ً ال ت النتتتن ج أن يتتؤور
تأوي اًر مبنش اًر ج طبي ا الألينر اإل تراتيج لدنشطا الت وي يا.
 .3إن األتالف الو نجا التنظيميا للمد ار ورؤ ن ا ق نم ينترض بنن ً ال النتن ج أن يؤور تأوي اًر
مبنش اًر ج طبي ا الألينر التانولوج .
 .2إن األتتتالف المن تتوم التانولتتوج للمتتد ار ورؤ تتن ا ق تتنم ينتتترض بنتتن ً الت النتتتن ج أن يتتؤور
تأوي اًر مبنش اًر ج طبي ا الألينر اإل تراتيج لدنشطا الت وي يا.
 .4إن األتالف الو نجا التنظيميا للمد ار ورؤ ن ا ق نم ينترض بنن ً ال النتن ج أن يؤور تأوي اًر
مبنش اًر ج طبي ا الألينر اإل تراتيج لدنشطا الت وي يا بوجود تانولوجين الم لومنت.
 .5ب د ال يم والم ت دات لح اور مبنشر ال األتينر ا تراتيجيا قيندة التالنا.
 .6ب د الم ت دات لح اور مبنشر ال األتينر ا تراتيجيا (التمنيزا الترايز).
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 .7وجتتود أو تتر لب تتد الم ت تتدات الت ت األتيتتنر ا

تتتراتيجينت الت وي يا(ا تتتراتيجيا قي تتندة التالنت تاا

ا تراتيجيا التمنيزا ا تراتيجيا الترايز).
 .8وج تتود أو تتر لب تتد ش تتبانت اإلت تتنل الت ت األتي تتنر ا

تتتراتيجينت الت وي يا(ا تتتراتيجيا قي تتندة

التالنا).
 .9وجود أور لب د ال نن ر المنديا ال األتينر ا

تراتيجينت الت وي يا(التمنيزاالترايز).
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( :)2-5التوصيات
 .9األتينر إ تراتيجيا ت وي يا تتن جم مح وت نجا المنظما وادراك دورهن ج نجنح منظمنت ا امنل.
 .3ع تترورة ا تتتألدام ش تتبانت ا ت تتنل م تتن قب تتل الش تترانت اإلنش تتن ياا ب تتدف ت لي تتل الالن تتا وت ت تريح
إج ار ات ال مل.
 .2عتترورة ا تتتألدام قوااتتد بيننتتنت المشتتتراا متتن قبتتل الشتترانت اإلنشتتن ياا ب تتدف إاطتتن م لومتتنت
دقي ا وج الوقت المنن با لدام ال اررات ا داريا وت ري ن.
 .4مراقبا لوك ال نملين ج المنظماا والتأاد من أن لوك الموظنين من جم متح ال تيم الو نجيتا جت
المنظما.
 .5ال مل ال إشراك ال نملين ج المنظما بدورات ت نهم ج تغيير اتجنهنت ال نملين بمن يتنق مح
متطلبنت ال ملا وترجح م توى أدا م.
 .6عرورة إج ار مزيد من الد ار نت ج

هذا المجنل ال

الشرانت ا ردنيا وا تألدام متغيرات

أألرى لم يت ن التطرق إلي ن ج هذر الد ار ا.
 .7عرورة الترايز ال

متغيرات الو نجا التنظيميا الت

وردت ج

تأوير ال نجنح منظمنت ا امنل.
 .8عرورة ال مل ال التواجق بين و نجا المنظما والبي ا المحيطا ب ن.

الد ار ا والت

تبين أن ن ذات
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المراجع
أوالً :المراجع بالمغة العربية
ثانياً :المراجع بالمغة األجنبية
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أوالً :المراجع بالمغة العربية
.9

أبتتو باتترا م تتطن محمتتود ( .)3113التنظــيم اإلداري فــي المنظمــات المعاصــرة .ال تتنهرة:
الدار الجنم يا.

.3

أبو قحفا ابد ال الم ( .)3119اإلدارة االستراتيجية وتطبيقاتها .اإل اندريا :دار الم رجا
الجنم يا.

.2

أبو نب اا ابد ال زيز ( .)3116التسويق المعاصر :القيم،النظريـة والتطبيـقا دار المنتنهج
للنشر والتوزيح.

.4

ارتيمتتاا هتتنن ج تزاع (" .)3116تكنولوجيــا المعمومــات ودورهــا فــي تحســين أداء سالســل
التوريــد دراســة مســحية عمــى قطــاع صــناعة األدويــة األردنــي"ا أطروحتتا داتتتورار جل تتنا جت
إدارة ا امنل غير منشورة جنم ا امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.

.5

البرزنج ت ا أحمتتد والبتترواريا ن تزار (" .)3114إســتراتيجيات التســويق :المفــاهيم ،األســس،
الوظائف"ا دار وا ل للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.6

الب تنج ا غنلتب محمتد (" .)3117العوامـل المحـددة الختيـار اإلسـتراتيجية التسـويقية فـي
الشــركات العاممــة " أطروحتتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا امتتنن ال ربيتتا للد ار تتنت ال ليتتنا
امنن :ا ردن.

.7

ب تتبوصا محم تتد ح تتين (" .)3114مهـــارات الحاســـوب والبرمجيـــات الجـــاهزة"ا الي تتنزوري
للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.8

الباريا ونمر (" .)3118استراتيجيات التسويق"ا الينزوري للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.9

ا أحمد محمد (" .)3199دور الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمـي فـي تحسـين

بن اي
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أداء العاممين في القطـاع المصـرفي"ا أطروحتا داتتوراة غيتر منشتورةا جنم تا امتنن ال ربيتا
للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.
.91

ج تراداتا

تتنلح أحمتتد (" .)3199تطبيــق أنمــوذج بــورتر لمقــوت التنافســية الخمــس عمــى

الشركات الصناعية الختيـار إسـتراتيجيات األعمـال" ،أطروحتا داتتوراة غيتر منشتورةا جنم تا
امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.
.99

جتوادا شتتوق نتتنج (" .)3191نظــم المعمومــات اإلداريــة"ا مؤ تتا التتوراق للنشتتر والتوزيتتحا
امنن :ا ردن.

.9
.93

جتتودةا محنتتوظ وابتتداللطيفن ابتتداللطيف (" .)3191الثقافــة التنظيميــة ومــدت تهثيرهــا فــي
الرضـــى الـــوظيفي لمعـــاممين دراســـة ميدانيـــة لعينـــة مـــن شـــركات التـــهمين فـــي الجمهوريـــة
اليمنية"ا مجلا جنم ا دمشق لل لوم ا قت نديا وال ننونياا المجلد 36ا ال دد .931 :2

.3
.92

حت تريما ح تتين (" .)3119الســـموك التنظيمـــي :ســـموك األفـــراد والجماعـــات فـــي منظمـــات
األعمال"ا دار الحنمد للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.94

الح تتنياا تتليم إب تراهيم (" .)3113الســموك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال"ا دار الحنمتتد
للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.95

الح تتين ا جتتالح ح تتن اتتداد ( .)3191اإلدارة اإلســتراتيجية :مفاهيمهــا مراحمهــا عممياتهــا
المعاصرةا دار وا ل للنشر والتوزيحا ا ردن.
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.96

د ار تتا الم تتدانا تتنم ا وجت توادا ش تتوق ن تتنج ا ومو ت ت ا

تتبنح محم تتد ( )3191ب نت توان:

قيــاس أثــر عوامــل الثقافــة التنظيميــة فــي تنفيــذ إدارة المعرفــة فــي مجموعــة اال تصــاالت
األردنية (أورانج) مجلا الوم إن ننياا ال دد44ا ال نا.3191
.2
.97

د ار تتا حت تريما وال تتناد ( )3116ب نت توان :الثقافـــة التنظيميـــة وتهثيرهـــا فـــي بنـــاء المعرفـــة
التنظيميـــة  -دراســـة تطبيقيـــة فـــي القطـــاع المصـــرفي األردنيـــةا المجلتتا ا ردنيتتا ج ت إدارة
ا امنل االمجلد 3ا ال دد.3

.98

الدو ريا جن م بن جيحنن (" .)3117الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية ودورهـا فـي
تطبيق الجودة الشاممة"ا أطروحا داتوراة غير منشورةا جنم ا ننيف ال ربيا لل لوم ا منياا
الرينض.

.4
.99

دويلتتاا ج تتد يو تتف (" .)3117أثــر الثقافــة التنظيميــة عمــى أداء المــوظفين فــي الشــركات
الصناعية الكويتية"ا أطروحا منج تير غير منشورةا جنم ا امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا
امنن :ا ردن.

.31

ال تتنلما مؤي تتد ت ت يد ( .)3115أساســـيات اإلدارة اإلســـتراتيجيةا دار وا تتل للنش تترا امت تننا
ا ردنا الطب ا ا ول .

.39

ال انرناا بالل أللتف ( .)3115إستراتيجيات الريـادة ودورهـا فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية
وتحسين األداء لشركات االتصاالت في األردن () 3115 – 3114ا أطروحا داتورار غير
منشورةا جنم ا امنن ال ربيا للد ار نت ال لين :امننا ا ردن.

.33

ال يدا ا منايل محمد ( .)3119اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيم ومجـاالت التطبيـقا الماتتب
ال رب الحديثا م ر.
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.5
.32

شتنتحاا ان شا (" .)3119ثقافة المنظمة كهحد العوامل المؤثرة فـي عمميـة صـنع القـرار"ا
بحتتث م تتدم للمتتؤتمر ال لم ت التتدول

تتنح ال ترار ج ت المؤ تتا ا قت تتنديا /جنم تتا امتتنر

ولج بن غواط.
.34

الشلويا حمد بن جرحنن (" .)3115الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي :دراسة
ميدانية عمى منسوبي كمية الممك خالد العسكرية لممدنيين والعسكريين" أطروحتا منج تتير
منش تتورةا جنم تتا ن تتنيف ال ربي تتا لل ل تتوم ا مني تتا الي تتا الد ار تتنت ال لي تتنا ق تتم ال ل تتوم اإلداري تتا
برننمج المنج تير ج ال لوم اإلداريا.

.35

ال تتبيحنتا إبتراهيم بتتدر ش ت نب (" .)3119أثــر الثقافــة التنظيميــة فــي أخالقيــات الق ـ اررات
اإلداريــة فــي قطــاع الطيـران المــدني األردنــي" أطروحتتا داتتتوراة غيتر منشتتورةا جنم تتا امتتنن
ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.

.36

ال ميدا ا محمد ( .)3114إستراتيجيات التسويق :مـدخل كمـي وتحميمـيا الحنمتد للنشتر
والتوزيح ط.3

.37

ال تتنن ا مزه تتر شت ت بنن (" .)3119نظـــم المعمومـــات اإلداريـــة"ا دار وا تتل للنش تتر والتوزي تتحا
امنن :ا ردن.

.38

ال بيدا ابد الرحمن ا حمد وال نم ار ن لوى أمين والحميديا نجم ابداب (" .)3114نظم
المعمومات اإلدارية :مدخل معاصر"ا ق م نظم الم لومنت اإلدارياا جنم ا اإل ار ا هليتاا
امنن :ا ردن.
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.39

ال ري ا من ور محمد (" .)3119الثقافـة التنظيميـة ومـدت تهثيرهـا فـي الرضـى الـوظيفي
لمعاممين دراسة ميدانية لعينة من شركات التهمين في الجمهورية اليمنية"ا المجلا ا ردنيا
ج إدارة ا امنلا المجلد  5ال دد  137 :3ـ .141

.21

ال طي تتاا منج تتدة (" .)3112ســـموك المنظمـــة ســـموك الفـــرد والجماعـــة"ا دارالش تتروق للنش تتر
والتوزيحا امنن :ا ردن.

.29

ال ميتتننا محمتتود تتلمنن (" .)3191االســموك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال"ا دار وا تتل
للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.23

الغتتنلب ا طتتنهر وال بتتنديا واوتتق (" .)3113تحميــل أثــر تكنولوجيــا المعمومــات عمــى نمــاذج
صــيا ة اإلســتراتيجيات فــي منظمــات األعمــال"ا بحتتث م تتدم للمتتؤتمر ال لمت ال تتنويا اليتا
ا قت ند وال لوم اإلدارياا جنم ا الزيتونا ا ردنيا.

.22

النتتنلحا نتتنيف بتتن تتليمنن (" .)3119الثقافـــة التنظيميـــة وعالقتهـــا بالرضـــا الـــوظيفي فـــي
األجهــزة األمنيــة :دراســة تطبيقيــة عمــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بمنطقــة الريــا
والمنطقـة الشـرقية" أطروحتا منج تتير منشتورةا أانديميتا نتنيف ال ربيتا لل لتوم ا منيتا م تتد
الد ار نت ال لينا ق م ال لوم اإلداريا.

.24

ال ريتتوت ا محمتتد قن تتم (" .)3111الســـموك التنظيمـــي :دراســـة لمســـموك اإلنســـاني الفـــردي
والجماعي في المنظمات الرائدة"ا دارالشروق للنشر والتوزيحا امنن :ا ردن.

.25

ال ريتتوت ا محمتتد قن تتم (" .)3118نظريــة المنظمـــة والتنظــيم المعاصـــرة"ا دار وا تتل للنشتتر
والتوزيحا امنن :ا ردن.
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.6
.26

قويا بوحنيا (" " .)3112ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي لمتنمية الشـاممة - :دراسـة فـي
طبيعة العالقـة بـين المحـددات الثقافيـة وكفـاءة األداء"ا مجلتا البنحتث ،المجلتد  3ال تدد :3
.79-71

.27

الا ن تتباا و تتن ابتتدالاريم (" .)3117تكنولوجيــا المعمومــات فــي تحســين فاعميــة األداء
المؤسسي :دراسة حالة مؤسسـة المنـاطق الحـرة األردنيـة"ا أطروحتا داتتوراة غيتر منشتورةا
جنم ا امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.

.7
.28

ا تتوبرا ان (" .)3199إســــتراتيجيات التســــويق"ا ماتب تتا ال تتالل للنش تتر والتوزي تتحا انب تتدين:
ال نهرة.

.8
.29

محن ناا محمد لطنن منجد الت (" .)3117تكنولوجيا قواعد البيانات وأثرهـا فـي اختيـار
اإلســتراتيجيات التنافســية لشــركات الــدواء األردنيــة"ا أطروحتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا
امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.

.9
.41

م تتنيرةا محمتتد تتالما زيتتد ( " .)3115تكنولوجيــا ودورهــا فــي حــل المشــكالت ب ســـتخدام
مــنهج الفريــق دراســة تطبيقيــة عمــى شــركات تكنولوجيــا المعمومــات فــي األردن" أطروحتتا
داتوراة غير منشورةا جنم ا امنن ال ربيا للد ار نت ال لينا امنن :ا ردن.

.49

التتوقن ا ال ت اتتوض (" .)3114تطـــوير ثقافـــة المنظمـــة لتحســـين األداء المؤسســـي فـــي
البنــوك التجاريــة األردنيــة"ا أطروحتتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا امتتنن ال ربيتتا للد ار تتنت
ال لينا امنن :ا ردن.
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المالحق
أوالً :قائمة بهسماء محكمي االستبانة
ثانياً :أداة الدراسة (االستبانة)
ثالثاً :قائمة بهسماء الشركات
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الممحق ()0

قائمة بهسماء المحكمين
الرقم

المقب العممي واالسم

الجامعة

1

أ.د .محمد ابد ال نل الن يم

الشرق ا و ط

3

أ.د .انمل المغرب

الشرق ا و ط

2

أ.د .زارين الدوري

اإل ار الألن ا

4

د .حميد الشيب

الشرق ا و ط

5

د .ليث الربي

الشرق ا و ط

6

د .جراس أبو قناود

الشرق ا و ط

7

د .حمزة ألريم

الشرق ا و ط

8

د .شنيق انيد شنار

اإل ار الألن ا

9
91

د .ح ين مو

ال نف

د .جراس جميل ال توم

الم د الوطن للتدريب
اإل ار الألن ا
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الممحق ()2

أداة الدراسة (االستبانة)

ثقافة المنظمة وأثرها في اختيار اإلستراتيجيات التسويقية في قطاع اإلنشاءات في
األردن ودور تكنولوجيا المعمومات

ال يد  ..............................................................المحترم.
تحيا طيبا وب دا ا ا
أرجتتو التاتترم بنإلجنبتتا ال ت ا
التأايد لام أن الم لومنت الت

ت لا ال تواردة ج ت هتتذر ا

تتتبننا بدقتتا و تتدقا هتتذا وأود

يتم جم ن ت نمل ب ريا تنما و ت تألدم غراض البحث ال لم

ج ط .امن أن الطنلبا ال ا ت داد لتزويدام بنتن ج هذر الد ار ا حنل ا نت ن من ن.
المنً بأن هذر الد ار ا ا تامن ً لمتطلبنت الح ول ال درجا المنج تير ج ا امنل اإللاترونيتاا
من جنم ا الشرق ا و ط – ا ردن.
الطنلبا

ا ود أحمد امرو
تلنون1797295926 :

بريد إلاترون ohood777 @yahoo.com:
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الممحق ()2
الجزء األول
الخصائص الديمغرافية
يرجى وضع إشارة (√) أمام البديل المناسب

 .9الجنس

 .3ال مر:

 .2م توى الت ليم :

أنو

ذار

()35-98

()25-36

وننوي انما أو أقل
منج تير

 .4الألبرة ال مليا :

 5نوات جأقل

()45-26

دبلوم متو ط

أاور من 45

بانلوريوس

داتورار
من  91 -6نا
 96نا جأاور

من  95- 99نا
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الجزء الثاني
ثقافة المنظمة
فيمــا يمــي مجموعــة عبــارات تمثــل العوامــل الثقافيــة ،الرجــاء قراءتهــا وتحديــد مــدت تهثيرهــا
عمى إستراتيجيات الشركة وذلك بوضع إشارة (×) في المكان المناسب أمام كل منها.
موافق

ت

ثقافة المنظمة :القيم

.9

يشجح المد ار ال نملين ج المنظمتا الت المشتنراا
ج

.3

بشدة

نح ال اررات.

تشجح الو نجا ال ن دة ج المنظما المد ار ال ادم
محنبنة ال نملين.

.2

تش تتجح الو نج تتا ال تتن دة الم تتد ار الت ت ت تتوجير ادال تتا
يش ر ب ن ال نملين.

.4

يرى المد ار أن ا ولويا للمبتندئ ا ألالقيتا ال تليما
وليس ا هداف المنديا.
المعتقدات

.5
.6

يلت ت تتزم الم ت تتد ار بن نظم ت تتا والت ليم ت تتنت ال ت تتن دة جت ت ت
المنظما.

ي ت

المتد ار إلت اتألتتنذ قت اررات جمنايتا أاوتر متتن

النرديا.
.7

ي تت

المت تتد ار إل ت ت اتألت تتنذ ق ت ت اررات اندلت تتا ترع ت ت

أغلبيا ال نملين.
اال تجاهات
.8

يحتترص المتتد ار ال ت إب تتند ا اتبتتنرات الشأل تتيا
ج الت نمل مح ال نملين ج المنظما.

.9

ي ت

المتتد ار لتطبيتتق قوااتتد و ين تتنت ونبتتتا الت

ال نملين ج المنظما.
.91

ي تمتتد المتتد ار م تتنيير اتتدة من تتن ال تتلوك ا ألالق ت
لت ييم أدا ال نملين.

محايد

ير

ير موافق

موافق

بشدة
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الجزء الثالث
اإلستراتيجيات التسويقية
يتن تتنول ه تتذا الج تتز األتي تتنر اإل تتتراتيجيا الت تتوي يا المما تتن ا تتتألدام ن م تتن قب تتل الش تترانت
اإلنش تتن ياا جيم تتن يلت ت قن م تتا بمجموا تتا م تتن ال ب تتنرات التت ت تتع تتمن م تتدى ا تتتألدام الش تترانت لتل تتك
اإل تراتيجينت .الرجن ق ار ت ن بتتم ن تتنم وبيتنن متدى مواج تتك الت ال بتنرة وذلتك بوعتح إشتنرة (×)
ج المانن المنن ب.
موافق

ت

إستراتيجية قيادة التكمفة

.00

ت تم تتد المنظم تتا إ تتتراتيجيا التالن تتا ا ق تتل ا تتأداة لتح ي تتق

.02

تتبنت المنظمتتا ج ت إنتنج تتن أ تتلوب اإلنتتتنج الوا تتح التتذي

.02

ت تنيد المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن.

.04

تتبح المنظما أ لوب التجنرة اإللاترونيا جت امليتا شت ار

بشدة%

ميزة تننج يا تجنر مننجي ن.

يؤدي إل تألنيض النا اإلنتنج.

مدألالت اإلنتنج.

.05

ت تتوم المنظمتتا بن

.06

المنظمتتا

تتتنندة متتن م ازيتتن الش ت ار باميتتنت ابي ترة

الحجم لت ليل التانليف.

إستراتيجية التمايز
ت ت

تتت طنب ال تتنملين متتن ذوي المتتؤهالت

ال نليا.

.07

ت

المنظما لتطوير منتوجنت ن بإ تمرار.

.08

ت

المنظما إل الن م الدقيق لحنجتنت الزبتون لتح يتق

.09

التميز.
تننق المنظما ال ا بحنث والد ار نت لتح يق التميز.

موافق
%

ير
محايد%

موافق
%

ير
موافق
بشدة
%
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موافق

ت

إستراتيجية قيادة التكمفة

21

ت تتتجيب المنظمتتا لحنجتتنت زبن ن تتن ج ت ال طتتنع ال تتوق

بشدة%
إستراتيجية التركيز

.20
.22

الم ت دف.
ت ت تتت دف المنظم ت تتا أجت ت ت از م ت تتن ال ت تتوق

يوج ت تتد جي ت تتن

مننج ين أقوين .
تحتتنجظ المنظمتتا الت جتتودة منتجنت تتن جت الجتتز ال تتوق
الم ت دف.

موافق
%

ير
محايد%

موافق
%

ير
موافق
بشدة
%
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الجزء الرابع

تكنولوجيا المعمومات
يتنت تتنول هتتتذا الجت تتز األتيت تتنر تانولوجيت تتن الم لومت تتنت المماتتتن ا تتتألدام ن متتتن قبت تتل الشت تترانت
اإلنش تتن ياا جيم تتن يلت ت قن م تتا بمجموا تتا م تتن ال ب تتنرات التت ت تتع تتمن م تتدى ا تتتألدام الش تترانت لتل تتك
التانولوجين .الرجن ق ار ت ن بتم ن تنم وبينن مدى مواج تتك الت ال بتنرة وذلتك بوعتح إشتنرة (×) جت
المانن المنن ب.
ت
.22
.24
.25

موافق

تكنولوجيا المعمومات :العناصر المادية
ت

بشدة%

المنظما لج ل الحن وب جز اً أ ن ينً ج

إنجنز املينت ن الداألليا والألنرجيا.

يوجد لدى المنظما ا ج زة الالزما لتألزين البينننت
والم لومنت.
ت ناد ا ج زة والم دات ج المنظما ال ت ليل زمن
اإلنتنج.

قواعد البيانات المشتركة
.26

حل مشنال

ت ناد قوااد البينننت المنظما ال
ال مال من ألالل من توجرر من م لومنت.

.27

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ناد ج

ت ميم

.28

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ناد ج

الت رف

.29

المنتجنت ح ب احتينجنت ال مال .
ال رغبنت ال مال الجديدة.

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ل تحليل البينننت
لال تنندة من ن.
شبكات اال تصال

.21

يتوجر لدى المنظما نظنم إلاترون ي ناد ج تبندل

.20

للتوا ل مح

الم لومنت بين ا ق نم المألتلنا.

يتوجر لدى المنظما نظنم إلاترون
ال مال .

موافق
%

محايد%

ير

موافق%

ير

موافق

بشدة%
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ت

تكنولوجيا المعمومات :العناصر المادية

موافق

موافق

بشدة%

%

تابع :شبكات اال تصال
.22

يتوجر لدى المنظما نظنم إلاترون
التوا ل مح الشرانت ا ألرى الت

المجنل.
.22

يتوجر لدى المنظما نظنم إلاترون
الت رف ال حنجنت ال مال .

ي نادهن ال
ت مل ج

ننس

ي نادهن ج

محايد%

ير
موافق%

ير
موافق

بشدة%
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الممحق ()3

قائمة بهسماء الشركات
الجدول ()1-3

أسماء شركات اإلنشاءات العاممة في األ ردن والمصنفة درجة أولى
اسم الشركة

ت
9

المتحدة ال نلميا للا رومياننيك

3

الوطنيا لل ند ا والم نو ت

2

ح ين اطيا للم نو ت

4

جنز للم نو ت

5

تانولوجين الطرق للم نو ت
د لل ند ا والم نو ت

6

امر أبو

7

الحواري للم نو ت

8

محمد أبو ايشا

9

الم يرة للم نو ت اإلنشن يا

91

محمد وانرف لم الاوز للم نو ت

99

مؤ ا الدروب

93

دجلا للم نو ت اإلنشن يا

92

ال دس لل ننانت واإلنشن ات

94

ا امنل ال ربيا

95

تميز للم نو ت

96

المشنريح المتحدة للم نو ت

97

اإلنشن يا للم نو ت

98

مؤ ا هبا ال ند يا

99

ألنلد مرقا للم نو ت ا لاترومياننيايا

31

حيمور للم نو ت

39

ألنن للتبريد والتاييف

33

ح نن الاوز

106

ت

اسم الشركة

32

المولث للم نو ت

34

الوطنيا ل نشن ات

35

الي وب للم نو ت

36

طحنينا للت دات

37

امون ا ردنيا ل نشن ات

38

مداننت للت دات

39

مؤ ا ال اريم ل نشن ات

21

اإلنشن يا للم نو ت وأامنل البنن

