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 شكـر وتـقـديـر
 

المر تتتلين قن تتتد الة وال تتتالم التتت  ألتتتنتم ا نبيتتتن  و لمتتتينا وال تتتالحمتتتد ب رب ال 

أشتتتار اب ت تتتتنل  التتتذي منحنتتتت  ال تتتتوة  لتتتتح و تتتحبح أجم تتتتيناآالمحجلتتتتين والتتت   الغتتتر  

ومتتتن  التتت  بنعتتتلح ون متتتح التتتت    أح تتتي نا والتتتذي أل منتتت   إلنجتتتنز هتتتذر ا طروحتتتا

 الطموح وال بر و دد ألطني.

ـــدر وأت تتدم بنلشتتتار الجزيتتتل   تتتنذي التتتداتو  لتتت  م التتتذي قتتتد   ســـميم الشـــورة محم 

 ألالل إادادي ل ذر ا طروحا. الن ح واإلرشند 

اميتتد  الناصــر نــور عبــد و  ينتتوتن  أن أت تتدم بنلشتتار الجزيتتل لد تتتنذ التتداتور

التذي اتنن لت  جت  جميتح مراحتل درا تت  الجنم يتا الموتل وال تدوة ب لمتح  اا امتنلاليا 

لتت  جتتنم ت  المتتوقرة  اأاعتتن  لجنتتا التحاتتيم وألل تتحا واتتذلك أت تتدم بنلشتتار لد تتنتذة وا 

 جنم ا الشرق ا و طا ممولا بم ؤولي ن وأاعن  ال ي ا التدري يا جي ن.

موا لتت  التتذين قتتد   والم تتنولين ال تت ندة ن يتتب الم تتنولينو  وأأليتترًا أت تتدم بنلشتتار لد تتدقن 

مرحلتا ال ون من ألالل مرحلا جمح البينننت من الج تنت الر تميا ذات ال القتاا وجت  

توزيتتح ا  تتتبينننت وجم  تتنا امتتن أشتتار اتتل التتذين ا تتتجنبوا للدرا تتا بت ب تتا ا  تتتبننا 

 ال  الرغم من من احتنجتح من وقت لت ب ت ن.
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 ا تتتراتيجينت الت تتوي يااإلألتيتتنر اأوتتر و نجتتا المنظمتتا جتت  هتتدجت هتتذر الدرا تتا الت تتر ف التت  

لتتتت مشتتتالا تننو ا ا ردنجتتت    ات اإلنشتتتنجتتت  قطتتتنع امتغيتتتر و تتتيط ودور تانولوجيتتتن الم لومتتتنت 

 و نجتا المنظمتا )ال تيمالدرا ا وجتود أم اتدم وجتود االقتا بتين اتل متن المتغيترات الم تت لا التنليتا: 

والمتغيترات التنب تا التنليتا :اإل تتراتيجينت  الم ت دات التنظيميتاا اإلتجنهتنت التنظيميتا(ا التنظيميا

دور تانولوجيتتتتن و تيجيا الترايتتتز( الت تتتوي يا )إ تتتتراتيجيا قيتتتتندة التالنتتتاا إ تتتتتراتيجيا التمتتتنيزا إ تتتتترا

)ال نن تتر المنديتتاا قوااتتد البيننتتنت المشتتترااا شتتبانت اإلت تتنل( امتغيتتر و تتيط  جتت   الم لومتتنت

  ات ج  ا ردن.اإلنشنقطنع 

لجمتح الم لومتنت ( ج ترة 27شتملت )بت تميم ا تتبننا  االبنحو تقنمولتح يق أهداف الدرا ا 

وجت   (1.84( وبن تبا )998تتم ا تت ندة )ا و ( منتردة341)نتا متن متن اينتا الدرا تا الماو   ولياا 

لل لتتوم  ح تتن ياعتتو  ذلتتك جتترى جمتتح وتحليتتل البيننتتنت واألتبتتنر النرعتتينت بن تتتألدام الحزمتتا اإل

جتترا  إوب تتد . (Amos18)وتحليتتل الم تتنر بن تتتألدام برنتتنمج تحليتتل الم تتنر  (SPSS) ا جتمنايتتا 

  أبرزها: لى عدد من النتائجإتوصمت الدراسة قد و ا لبينننت الدرا ا وجرعينت نالتحليل امليا 



 

 
 ن 

ا التنظيميتتا )ال تيم ارتنتنع م تتوى ا هميتا لجميتتح انن تر الو نجيتا التنظيميتا النتتن ج أظ ترت

 ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن. الم ت دات التنظيمياا اإلتجنهنت التنظيميا(

)إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتاا  ياارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا لال تتتراتيجينت الت تتوي  النتتتن ج أظ تترت

 ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن. إ تراتيجيا التمنيزا إ تراتيجيا الترايز(

تانولوجيتتن الم لومتتنت ) ال نن تتتر  ارتنتتنع م تتتتوى ا هميتتا لجميتتح انن تتتر النتتتن ج أظ تترت

 ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن. المندياا قوااد البينننت المشترااا شبانت اإلت نل(

للو نجتتتا التنظيميتتتا التتت  اإل تتتتراتيجنت الت تتتوي يا بوجتتتود تانولوجيتتتن  م نويتتتا تتتتأوير ذي د لتتتا ودوجتتت

 .الم لومنت ل طنع اإلنشن ات ج  ا ردن

هتمتتتنم بنلو نجتتتا التنظيميتتتا متتتن قبتتتل الشتتترانت ال نملتتتا جتتت  قطتتتنع ا وقتتتد أو تتتت الدرا تتتا   

 ح و نجا المنظما.ألتينر إ تراتيجيا ت وي يا تن جم ماا و اإلنشن ات ج  ا ردن
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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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 المقدمة: (0-0)

 نجا تنشتتأ التت  جتتترات زمنيتتا طويلتتاا ولي تتت تا جنلوتتنً حتتديو نً  نجا المنظمتتا قتتديمتوتتي تتد من تتوم 

 وليدة اللحظا وه  مرجح ل لوك ال نملين ج  المنظماا ومشتراا بين جميح ال نملين ج  المنظمتا

و تلوك النترد  ا نجا المجتمتحتلوت متتداداً ا نجا التنظيميتا توت تبتر الوت ا(11-11صا 0211 ابن  اي  )

هتمنم البنحوين وهتذا ن نجا التنظيميا بتوقد حظيت الو اأو إيجنبنً  ننبح من  لوك المجتمح  وا   لبنً 

  (.12صا 0223ا قوي) ك الر يس لنجنح ني ود إل  تأويرهن المبنشر ال  أدا  المنظما والمحر  

وت تبتتتتر المؤ تتتتس للحيتتتتنة بتتتتين ا جتتتترادا  ت تتتتنللال نجا التنظيميتتتتا م يتتتتنر أألالقتتتت  توالوتتتت

ا 0224ا التتوقن ) متتن المنظمتتنت ز المنظمتتا اتتن غيرهتتنوهتت  تمي تتجتمنايتتا داألتتل المنظمتتاا ا 

وهتتت   ا نجا التنظيميتتتا التتت  تانمتتتل المنظمتتتا وج ل تتتن ايتتتنن واحتتتد متانمتتتلتوت متتتل الوتتت ا(51-52ص

امتتن  انظمتتا وب نؤهتتن تتتمرار الماتجمتتح أاعتتن  المنظمتتا وتتتوج  م نحتتو تح يتتق هتتدف واحتتد وهتتو 

  (.15صا 0211ا بن  اي  ) وتعن  ميزة تننج يا للمنظما أمنم مننج ي ن

التت  مؤ  تتنتنن أن ت متتل التت  إذاتتن  وت زيتتز  ومتتن ينبغتت  التأايتتد اليتتح أنتتح أعتتح  لزامتتنً 

تح يتتق   نجا مؤ  تتيا إبداايتتا بحيتتث تتعتتمن اتتل متتن يتتدام ج ليتتنً توأن تؤ تتس لوتت ا نجا المؤ  تتاتوتت

  (.12صا 0223ا قوي) قت ند ال نلم ا ندمنج الن ل  ج  ا ي ناد ال  ومن  اا هداف

اتترف اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا بأن تتن الو تتيلا التتت  ت تتتألدم ن  (277صا 3116ا أبتتو نب تتا)أمتتن

ا منظمنت ا امنل اند تألطيط أوجح النشنط الت وي   المت ل ا بنلمنتج الذي  تيتم ت ديمتح لل توق

 لمتغيرات المتوق ا ج  البي ا الداألليا والألنرجيا للمنظما. مح ا ألذ ج  اإلاتبنر ا
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أن اإل تتراتيجينت الت توي يا هت  تطتوير لترؤى المنظمتا  (52صا 3118ا الباتري) نوبتي  

اداد البرامج الت وي يا بمن يح ق ماننا  حول ا  واق الت  ت تم ب نا ووعح ا هداف وتطويرهن وا 

ا 3114ا ال تميدا )ووعتح ق الم تت دفا ن جت  ال تو للمنظما وت تجيب لمتطلبنت قيمتا الزبتو 

جاا والمتتزيج الت تتوي   المتتتنح ل تتنا أن اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا تحتتدد ا  تتواق الم تتت د (999ص

ه  نتنج املينت ا تراتيجينت الت ويق  أن  ينب  (927صا  3114اوالبرزنج ا البرواري)لان 

 التألطيطا ج  انجا الم توينت التنظيميا.

القا بين الو نجا التنظيميا واإل تراتيجينت الت وي يا ج   االقا م تمدةا أي ي تمتد أمن ال 

ال من من ال  ا ألرا جنإل تراتيجيا غير قندرة ال  تح يق أهداف المنظمتا بتدون و نجتا واعتحا 

 .(928صا 3114ا الوقن )و من جما م  ن

ألتيتتتنر ا  تتتتراتيجينت ا  التتت  أوتتتر الو نجتتتا التنظيميتتتا جتتتف لت تتتر  الحنليتتتا لالدرا تتتا وجتتتن ت 

ن أهميتتا الدرا تتا تنبتتح متتن اون تتن ت تت م جتت  إلتتذلك جتت االت تتوي يا جتت  قطتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن

 التت  وأورهتتن اتوظيتتف الو نجتتا التنظيميتتاجتت   النشتتلحتتول جوانتتب النجتتنح أو  أ ن تتياإيجتتند قناتتدة 

 ا  تراتيجينت الت وي يا. ألتينرا

التت   و نجتا المنظمتاف الت  تتأوير ن العتتروري الت تر  جإنتح مت ا تتنندًا إلت  هتذة الم طيتنتا

تانولوجيتتن الم لومتتنت ودور  اقطتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردنلتتدى  االت تتوي يألتيتتنر اإل تتتراتيجينت ا

 . ر و يطامتغي  

 مشكمة الدراسة وأسئمتها: (0-2)

ت جتتت  إألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينت الت تتتوي يا جتتت  منظمتتتن هنمتتتنً  تموتتتل الو نجتتتا التنظيميتتتا متغيتتتراً 

لعتتتمنن الب تتتن  جتتت  اتتتنلم ا امتتتنل جتتت  ظتتتل ب تتتن منظمتتتنت ا امتتتنل ل هتمتتتنم  ممتتتن داتتتن ا امتتتنلا

ال تؤال الدرا ا من ألتالل اإلجنبتا الت  اليح تبرز مشالا و ا الدولياالتحدينت المحلياا واإلقليميا و 



 

 
4 

ــار اآلتتت : ا ول  ــى اختي ــة المنظمــة عم ــر ثقاف ــا أث ــااإلم  ســتراتيجيات التســويقية ودور تكنولوجي

وقد انبوق ان هذا ال تؤال اتدد متن ا  ت لا النرايتا  المعمومات في قطاع اإلنشاءات في األردن؟

 ه :

 نجا التنظيميتتتا متتتن ألتتتالل )ال تتتيم التنظيميتتتان الم ت تتتدات التنظيميتتتان تإلتتت  أي متتتدى تتتتؤور الوتتت :أوالً 

يتتندة )ا تتتراتيجيا ق ألتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا متتن ألتتاللاتجنهتتنت التنظيميتتا( جتت  ا 

  تراتيجيا الترايز( ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن؟إ تراتيجيا التمنيزن إالتالنان 

 نجا التنظيميتتا متتتن ألتتتالل )ال تتيم التنظيميتتتان الم ت تتتدات التنظيميتتتان تإلتت  أي متتتدى تتتتؤور الوتتت ثانيـــًا:

تجنهتتتنت التنظيميتتتا( التتت  تانولوجيتتتن الم لومتتتنت متتتن ألتتتالل )ال نن تتتر المنديتتتان قوااتتتد ا 

 ت نل( ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن؟ ا نت المشتراان شبانت البينن

إلتتت  أي متتتدى تتتتؤور تانولوجيتتتن الم لومتتتنت متتتن ألتتتالل )ال نن تتتر المنديتتتان قوااتتتد البيننتتتنت ثالثـــًا: 

 تتتراتيجيا إ) ألتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا متتن ألتتاللات تتنل( جتت  ا المشتتتراان شتتبانت 

  تراتيجيا الترايز( ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن؟إ التمنيزن  تراتيجياإقيندة التالنان 

قوااتتتد البيننتتتنت ن تل تتتب تانولوجيتتتن الم لومتتتنت متتتن ألتتالل )ال نن تتتر المنديتتتاي متتدى ألتتت  إرابعـــًا: 

ن الو تتتيط جتتت  ت زيتتتز أوتتتر و نجتتتا المنظمتتتا )ال تتتيم التنظيميتتتا ت تتتنل(ا شتتتبانت ن المشتتتتراا

ألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا من ألالل ا تجنهنت التنظيميا( ج ا  نالم ت دات التنظيميا

  تراتيجيا الترايز(؟ إ نالتمنيز  تراتيجياإن  تراتيجيا قيندة التالناإ)
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  الدراسة(: أهداف 0-2)

 االت توي يا ألتيتنر اإل تتراتيجينتاو نجتا المنظمتا جت  ف ال  أور ت دف هذر الدرا ا الت ر  

 وذلك من ألالل: اج  ا ردن تانولوجين الم لومنت ج  قطنع اإلنشن اتودور 

ألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا نجا المنظما ج  تو ف ال  أورالت ر   .9

 ا ردن. 

 .ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن تانولوجين الم لومنتال    نجا المنظماتوف ال  أور الت ر   .3

نت الت وي يا ج  قطنع اإلنشن ات ج  اإل تراتيجيألتينر اتانولوجين الم لومنت ج  تحديد أور  .2

  .ا ردن

 ألتيتتنر اإل تتتراتيجينتاجتت   نجا التنظيميتتا تالوتتجتت  ت زيتتز أوتتر  تانولوجيتتن الم لومتتنت بيتتنن دور  .4

 .ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن الت وي يا

لتحديتتتتد الجوانتتتتتب اإليجنبيتتتتا الم تتتتتنادة التتتت  تح تتتتتين اينتتتتا الدرا تتتتتا آرا  المتتتتتديرين  م رجتتتتا  .5

متن  ال تلبينت التت  تحتد   الت اتذلك الوقتوف و ا قطنع اإلنشتن ات ينت الت وي يا ج  تراتيجاإل

 .ج  هذا المجنل ودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يط  نجا التنظيمياتالوانن ة 

 أهمية الدراسة(: 0-4)

هتتتذا  ااتتتأداة  ت تتتزز متتتن أدا  ال تتتنملين  نجا التنظيميتتتاتأهميتتتا الدرا تتتا متتتن أهميتتتا الوتتتتتتتأت  

 نجا التنظيميا أ تبحت تموتل شأل تيا المنظمتا وم لتم متن م نلم تن ت تمتد اليتح تان أن الو جعالً 

 منظمنت ا امنل بمألتلف األت ن نت ن للت نمل مح ظروف المننج ا الشديدة والبي نت المتغيرة.

ألتيتتتتتنر اأهميتتتتتا الو نجتتتتتا التنظيميتتتتتا وأورهتتتتتن جتتتتت  أهميت تتتتتن متتتتتن الحنليتتتتتا ت تتتتتتمد الدرا تتتتتا متتتتتن و ا

جتتت  قطتتتنع اإلنشتتتن ات جتتت   الت تتتوي يا ودور تانولوجيتتتن الم لومتتتنت امتغيتتتر و تتتيط اإل تتتتراتيجينت

 وتبرز أهميا الدرا ا ج  الن نط التنليا: اا ردن
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ألتيتتتتتتنر اأورهتتتتتتن جتتتتتت   نجا التنظيميتتتتتتا و تموعتتتتتتوع الوتتتتتتحتتتتتتديث وهتتتتتتو ي لموعتتتتتتوع م تتتتتتم و لت تتتتتتد  ا .9

  .ر و يطدور تانولوجين الم لومنت امتغي  اإل تراتيجينت الت وي يا و 

قت تتتتند ا ردنتتتت  أ  وهتتتتو قطتتتتتنع ا م تتتتم جتتتت  هتتتتذر الدرا تتتتا ل طتتتتنع ابيتتتتر وحيتتتتتوي و  لتنتتتتنو ت .3

هتمتتتنم ب تتتذا ال طتتتنع وال متتتل التتت  متنب تتتا ودرا تتتا ا حنجتتتا إلتتت  اإلنشتتتن ات ممتتتن ي تتتتدا  ال

 .المشنال الت  تواجح هذا ال طنعالتحدينت و 

با  تتتتجناذلتتك و  تتتري ا جتت  طبي تتا قطتتتنع اإلنشتتن ات والم تتنو ت جتتت  ا ردن للتغيتترات ال نظتتراً  .2

لمن يواجح هذا ال طنع متن إألنتنق ب تض الشترانت جت  و ا ال نلمياللتغيرات ج  البي ا المحليا و 

ألتيتنر إ تتراتيجيا منن تبا انجتا التنظيميتا و هتمتنم بنلو ا ادم  وإنجنز المشنريح ب بب غينب أ

 عنجا لمن يواجح هذا ال طنع من مننج ا قطنع اإلنشن ات ا جنب .بنإل اللشراا

قطتتنع جتت   بنلو نجتتا التنظيميتتا وا  تتتراتيجينت الت تتوي ياوعتتيح المنتتنهيم النظريتتا المت تتلا ت .4

 . ا نشن ات ج  ا ردن

جيمتن يألتص موعتوع  للشترانت اإلنشتن يا الم تننا درجتا أولت ت ديم الم ترحتنت والتو تينت  .5

 الدرا ا. 

 الدراسة(: فرضيات 0-5)

جرى  ي   الت  التنليا الر ي ان ينتالنرع  ينغا تالدرا ا تم   مشالا  تنندًا إل ا

 ألتبنرهن: ا

  :الفرضية األولى

H01: "  ال تيم التنظيميتان الم ت تدات التنظيميتان ) نجا التنظيميتا توجد أور ذو د لا إح ن يا للوي

 تتتتراتيجيا قيتتتندة التالنتتتان إ)ألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينت الت تتتوي يا االتتت  ( تجنهتتتنت التنظيميتتتاا 
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ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن انتتد م تتتوى د لتتا (  تتتراتيجيا الترايتتزإ  تتتراتيجيا التمتتنيزنإ

(  0.05") . 

 :الفرضية الثانية

HO2: "يم التنظيميان الم ت دات التنظيميتان )ال نجا التنظيميا ت  يوجد أور ذو د لا إح ن يا للو 

البيننتتتتنت ال نن تتتتر المنديتتتتان قوااتتتتد )التتتت  تانولوجيتتتتن الم لومتتتتنت التنظيميتتتتا(  تجنهتتتتنتا 

  )ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن انتتد م تتتوى د لتتا ( ت تتنلا المشتتتراان شتتبانت 

0.05") . 

   :الفرضية الثالثة

HO3: " ال نن ر المنديان قوااد البيننتنت )  يوجد أور ذو د لا إح ن يا لتانولوجين الم لومنت

 تتتتراتيجيا قيتتتندة إ) ألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينت الت تتتوي يااجتتت  ( ت تتتنلا المشتتتتراان شتتتبانت 

انتتتتد  ل طتتتتنع اإلنشتتتتن ات جتتتت  ا ردن ( تتتتتراتيجيا الترايتتتتزإ تتتتتراتيجيا التمتتتتنيزن إالتالنتتتتان 

 . ("  0.05)م توى د لا 

 : الفرضية الرابعة

HO4: "يم التنظيميان الم ت دات التنظيميتان )ال نجا التنظيميا ت  يوجد أور ذو د لا إح ن يا للو 

  تتتتراتيجيا قيتتتندة التالنتتتانإ) ألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينت الت تتتوي يااجتتت  ( تجنهتتتنت التنظيميتتتاا 

بوجتتود تانولوجيتتن  ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن ( تتتراتيجيا الترايتتزإ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ

 . ("  0.05)الم لومنت متغيرًا و يطًن اند م توى د لا 
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 حدود الدراسة(: 0-6)

المتتتديرين جتتت  اإلدارات ال ليتتتن جتتت  قطتتتنع هتتتم  ذر الدرا تتتاإن الحتتتدود البشتتتريا ل تتت: الحـــدود البشـــرية

 اإلنشن ات ج  ا ردن.

نا درجتا أولت  جت  قطتنع اإلنشتن ات ت ت تر هتذر الدرا تا الت  الشترانت الم تن   :الحدود المكانيـة

 ج  ا ردن

 لوتنن الدرا تا ألتالل الن تل الدرا ت  ا هتذر المتدة الزمنيتا التت  ا تتغرقت إلنجتنز :الحدود الزمانيـة

 .3193/3192والن ل الدرا   ا ول  3199/3193

 تتتيم التنظيميتتتان )ال الو نجتتتا التنظيميتتتامتغيتتترات الدرا تتتا الم تتتت لا جتتت  بتمولتتتت :  لحـــدود العمميـــةا

ا  تتتتتتراتيجينت الت تتتتتوي يا والمتغيتتتتتر التتتتتتنبح جتتتتت  ( تجنهتتتتتنت التنظيميتتتتتاا الم ت تتتتتدات التنظيميتتتتتان 

تانولوجيتن  جت  والمتغير الو يط ( تراتيجيا الترايزإيزن  تراتيجيا التمنإ تراتيجيا قيندة التالنان إ)

قطتنع ا نشتن ات جت   (ت تنلا ال نن ر المنديان قوااد البينننت المشتتراان شتبانت ) الم لومنت

 .ج  ا ردن

 محددات الدراسة(: 0-7)

 .نا درجا أول  ج طاإلنشن ات ج  ا ردن والم ن  تطبيق الدرا ا ال  شرانت  .9

جت  قطتنع اإلنشتن ات جت   (المتديرون ورؤ تن  ا ق تنم ا الت  اإلدارة ال ليتن )ت ت ر هذر الدرا .3

 .نا درجا أول  ج طوالم ن  ا ردن 

 اواإل تتتتتتتراتيجينت الت تتتتتتوي يا ا نجا التنظيميتتتتتتاتبنلوتتتتتترات التتتتتتت  شتتتتتتملت ن الدرا تتتتتتا ممولتتتتتتا المتغي تتتتتت .2

 .وتانولوجين الم لومنت

 لممانا. تبننا وادم ت ب ت ن بنل راا اا  ترداد اطول جترة  .4
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 .ا بل ج  ادة مواقح جغراجيا مألتلنا ومتبنادةجود الشرانت ج  موقح جغراج  واحددم و ا .5

 لدراسةلمتغيرات التعريفات اإلجرائية (: 0-8)

طترق التنايتر المشتتراا بتين ال تنملين و  المنتنهيموا ام ت تداتالو  امجمواتا ال تيم: الثقافة التنظيميـة

اا يتتتم الشتت ور ب تتنا ويشتتنرك اتتل جتترد جتت  تاوين تتن ويتتتم لتتت  قتتد تاتتون غيتتر ماتوبتتوا اجتت  المنظمتتا

ا أبتتتو باتتتر) ردنا  جتتت  ا نشتتتن ات قطتتتنعالتتتت  ي تتتتألدم ن ت ليم تتتن لدجتتتراد الجتتتدد داألتتتل المنظمتتتا و 

 (.416ا ص3113

والتت   : مجمواتا متن ال وااتد المشتتراا والمتنتق الي تن بتين ال تنملين جت  المنظمتااالقيم التنظيميـة

نظمتا وال توانين بن ا لتتزام و  ااآلألترينال نملين ج  بي ا ال مل مول احترام ت مل ال  تحديد  لوك 

  (.26ا ص3117)الدو ريا  ردنا  ج  نشن اتاإل قطنعالت  ي تألدم ن 

ــة ل متتل جتت  بي تتا ا و الحيتتنة اإلجتمنايتتا  : أجاتتنر مشتتتراا حتتول طبي تتا ال متتلالمعتقــدات التنظيمي

 (.79ا ص3112ا قوي) ردنا  ج  نشن اتاإل نعقطالت  ي تألدم ن  واينيا إنجنز ا امنل

 تجنبا النرد تجنر ا شين ا أو الحوادثا أو ا شألنص أو النشنطنت  وا  ا: تجاهات التنظيميةاال 

وت تمتتتد التتت  متتتن ت لمتتتح متتتن قوااتتتد ون تتتوص وقتتتوانين  ايجنبيتتتاإاننتتتت هتتتذر المشتتتنار  تتتلبيا أو 

 (.969ا ص3191جوادا ) ردنا  ج  نشن اتاإل قطنعالت  ي تألدم ن ونظرينت 

وهتو من توم ينطتوي الت  احتتوا  تانولوجيتن الم لومتنت الت  أجتزا  منديتا  :  المعمومـاتتكنولوجيا 

تت لتتق بتتن ج زة والبتترامجا والبنتت  التحتيتتاا وقوااتتد البيننتتنت المألتلنتتا التتت  تشتتال الواتتن  ا  ن تت  

ننتتتنتا وشتتتبانت ا ت تتتنل التتتت  أي )ال نن تتتر المنديتتتاا والبرمجيتتتاا وقوااتتتد البي البيننتتتنت المنظمتتتا

 .)  ( Elliot, 2004, p: 487ي تألدم ن قطنع ا نشن ات ج  ا ردن(
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ـــة  التتتت  ا  ن تتتيا الملح تتتا ب تتتن والم تتتدات بأنواا تتتن المألتلنتتتا أج تتتزة الحن تتتوب :العناصـــر المادي

اتتتداد الت تتتنرير ا  وم نلجت تتتن وتألزين تتتن و متتتن جميتتتح ا طتتتراف  ا تتتت بنل البيننتتتنتت تتتتألدم متتتن أجتتتل 

 (.Turban et al., 2002, p:162) ردنا  ج  نشن اتاإل قطنعوالت  ي تألدم ن  زماالال

ــــات المشــــتركة الملنتتتتنت ذات ال القتتتتا المتبندلتتتتا مجمواتتتتا البيننتتتتنت والم لومتتتتنت و : قواعــــد البيان

وتتعتتمن و تتنًن لاتتل  ردنا  جتت  نشتتن اتاإل قطتتنعويحتتتنظ ب تتن ا الألتتزنوالمألزنتتا التت  و تتن ط 

ألنرجتح والتت  ي تتألدم ن  ولم نمالت الت  قنم بتننيذهنا  وا  داألل ال طتنع أاملينتح وأنشطتحا وا

 .(Alter, 2002, p:161) ردنا  ج  نشن اتاإل قطنع

: مجمواح الحوا يب وا ج زة الم نندة ل ن المرتبطا مح ب عت ن التب ض عتمن شبكات االتصال

نت بتتين م تتتألدم  الشتتباا و تتن ط ا ت تتن ت المتنحتتا متتن أجتتل ن تتل وتبتتندل البيننتتنت والم لومتت

 .(O’brien, 2004, p:507) .ردنا  ج  نشن اتاإل قطنععمن حدود 

اإل تتراتيجيا التت  يتتم ب تن تأل تيص المتواد وتوزي  تن وا تتألدام ن هت  االستراتيجيات التسـويقية: 

تحليل الم ت لك وتحليل المننج ينا اإشبنع حنجنت ورغبنت الم ت لاينا  :ج  تح يق هدجين همن

ا بحيتتتث ت تتتنهم جتتت  الب تتتن  والنمتتتو جتتت  ا  تتتواق الم تتتت دجا والتتتت  ق ميتتتزة تننج تتتيا للمؤ  تتتاوأللتتت

 (.55ا ص0226)ابو قحفا  ا ردن ج  ا نشن ات قطنعي تألدم ن 

ترتاتتتز هتتتذر اإل تتتتراتيجيا التتت  تالنتتتا متتتدألالت اإلنتتتتنج م نرنتتتا متتتح : إســـتراتيجية قيـــادة الكمفـــة

ي جتت  التاتتنليف الاليتتاا متتن ألتتالل ا اتمتتند التت  المننج تتينا والتتت  ت نتت  تح يتتق تألنتتيض جتتوهر 

تاتتون الألدمتتا  بتتأن ا ردن جتت  ا نشتتن ات قطتتنع التتتزامالتتت  تتتؤدي التت  مجمواتتا متتن اإلجتترا ات 

الم دما أقل النا مح الحننظ ال  م توى م بول من الجودةا من ألالل ا  تنندة من مزاين الحجم 

يف ا يتتتتتتتدي ال نملتتتتتتتا وت تتتتتتتديم منتجتتتتتتتنت ا قت تتتتتتتندي أو المتتتتتتتواد الألتتتتتتتنم المحليتتتتتتتاا وألنتتتتتتتض تاتتتتتتتنل

 (.989ا ص3191نمطيا)الح ين ا 
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مميتتتتزة  ا ردن جتتتت  ا نشتتتتن ات قطتتتتنعوهتتتت  ج تتتتل الألتتتتدمنت التتتتت  ي تتتتدم ن : إســــتراتيجية التمــــايز

. وبطري تتتا تجتتتد تنعتتيل ال متتتال  متتتن ألتتتالل مزايتتن غيتتتر متنحتتتا لتتتدى المننج تتتينبأل تتن ص م ينتتتا 

ننج تتيًن مميتتزًا )ميتتزة تننج تتيا( متتن ألتتالل إيجتتند درجتتا أن تأللتتق لنن تت ن مراتتزًا ت المنظمتتات تتتطيح و 

متن جترض  تن انليا من التمنيز لمنتجنت ن ان تلك الت  ي دم ن المننج ونا ومول ذلك التمنيز يمان

 (. 313ا ص3119)ال يدا  ال  ر الذي ترار منن بنً 

نع  تتوق  ألدمنتتتح ل طتت ا ردن جتت  ا نشتتن ات قطتتنع: وهتت  التأل تتص بت تتديم إســتراتيجية التركيــز

 قطتتنعوتشتتمل األتيتتنر ال طتتنع ال تتوق  التتذي يتتتمان جي تتن  أو تألتتدم منط تتا جغراجيتتا محتتددةمحتتدد 

متن تح يتق ميتزة تننج تياا وال تيطرة الت  التاتنليفا وزيتندة ج نليتا ا نشتطا  ا ردن جت  ا نشتن ات

متتن ألتتالل ت تتديم منتجتتنت ذات أ تت نر أقتتل متتن المننج تتين ب تتبب الترايتتز التت  ألنتتض الت تتوي يا 

ا 3115)ال تتنلما  التالنتتا أو ت تتديم منتجتتنت متميتتزة جتت  الجتتودة أو الموا تتننتا أو ألدمتتا ال متتال 

 .(948ص

ا ويجتب الت  ت وم بتننيتذ مشتنريح إنشتن ياه  الشرانت  :الشركات اإلنشائية المصنفة درجة أولى

ر اتنما )متديالننيا وا داريتا والتج يزاتمؤهالت الا و  أن تت ف بموا ننت ألن ا احجم الشراا

ا م ند تتين م متتنرين ومتتدنيينا وم ند تتين تألطتتيط وبرمجتتاا متتدير اداريا متتدير متتنل ا متتدير جنتت 

والألبتترة جتت  ( 3م951) ا وم تتنحا الشتتراالتتف دينتتنر(أ511) س متتنل الشتترااا ورأ(حن تبين اميتتنت

وذلك بموجب ت ليمنت ي درهن مجلس الوزرا  تحتدد متطلبتنت الت تنيف وشتروطح  تننيذ المشنريح

 المرازيا/ وزارة ا شغنل ال نمح واإل انن(.)مديريا الم لومنت ج  وحدة ال طن ات .وج نتح

 
 
 

 

 



 

 
12 

 

 

 الـفـصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 

 (: المقدمــــــــة 0ـ  2)

 (: الثـقافة التنظيمية 2ـ  2)

 (: تكنولوجيا المعمومات2ـ  2)

 (: اإلستراتيجيات التسويقية4ـ  2)

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية(: 5ـ  2)

 ما يمي ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة(: 6ـ  2)

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 اإلطار النظري

  المقدمة(: 2-0) 

واالقت تن بنإل تتراتيجينت الت توي يا   نجا التنظيميتاتموعتوع الوت تنتنولهذا الن تل  يتم ج  

إ تتتراتيجينت  ألتيتتنراابيتتر جتت   وذلتتك لمتتن ل تن متتن دور   يطاودور تانولوجيتن الم لومتتنت امتغيتتر و تت

 .المحدد الر يس لنجنح أو جشل منظمنت ا امنلالمنظمنتا امن أن ن ت تبر 

ل تلوك ال تنملين جت  المنظمتاا وتميتز المنظمتا اتن غيرهتن  نً ت تبر الو نجا التنظيميا مرج و 

(ا 927ا ص3119)ال ري  ا نتالمنظمتمن المنظمنتا ول ن دور بنرز جت   تينغا ا تتراتيجينت 

نظمتتتاا والمؤ تتتس للحيتتتنة امتتن وت تتتد الو نجتتتا التنظيميتتتا ماونتتن ا ن تتتين لالت تتتنل بتتتين ا جتتراد جتتت  الم

 .  (59ص ا3114 اوقن )الا جتمنايا

 الثقافة التنظيمية مفهوم (: 2-2) 

 الو نجتتتا التنظيميتتتا ل تتتن دور جتتت  الحاتتتم التتت  ال تتتلواينت وال تتترارات وتحديتتتد الم بتتتول وغيتتتر

 ا3119 م بول من ن ابر مألتلف الم توينت داألتل المنظمتاا وتمتنح للمنظمتا هويت تن )شتتنتحااال

 (. 92ص

 نجا التنظيميا ال  طري ا أدا  ا امنل من ألتالل تأويرهتن الت   تلوك ال تنملين توتؤور الو

ز ترا تتامتتن و ا الم ت تتدات ال تتن دة جتت  المنظمتتاال تتيم و و   مإذ يت تترف ال تتنملون بمتتن يتتتال اوت تترجنت م

 م نجا التنظيميتتتتا التتتت  ال تتتتيم والم ت تتتتدات التتتتت  ترغتتتتب اإلدارة جتتتت  ت ليم تتتتن لل تتتتنملين ان هتمتتتتنتالوتتتت

 نجا تاحتتتتترام الوقتتتتتا واإلألتتتتالص جتتتت  ال متتتتلا ممتتتتن ي نتتتت  أن للوتتتتو ا بتتتتنل مال ا وال متتتتل الجمتتتتنا 

 (. 931ص ا3191ا جودةو اللطيفا  ال  ال لوك النردي لل نملين )ابد التنظيميا تأويراً 

 : نجا التنظيميا امن وما وجيمن يل  شرح  هم نتدت الت ريننت الت  ت رعت للود  ت 



 

 
14 

نظنم " : نجا التنظيميا بأن نت( الو:p525 Robbins,2003) ( و236ص ا3112 ف )ال طيااار  

ز منظما ان غيرهن من المنظمتنت وتشتتمل والت  تمي   ا نن  المشتراا بين أاعن  التنظيممن الم

 نجا تالوتتتف ج تتتر  ( 299ص ا3191 أمتتتن )ال ميتتتننا ا"والط تتتوس اللغتتتااو  متتتوزاالر و  التتت  ال  تتتصا

ول تتذر المزايتتن  تتنا  از المنظمتتا اتتن بتتنق  المنظمتتنتمجمواتتا المزايتتن التتت  تمي تت" :بأن تتنالتنظيميتتا 

 . "ا  تمراريا الن بيا ول ن أور ابير ال   لوك ا جراد ج  منظما من

جتراعتتتتتنت وال تتتتتيم والم ت تتتتتدات ا اتتتتتا مجمو " :أن تتتتتن (949ص ا3119 ويتتتتترى )ال ري تتتتت ا

 ا"ز المنظمتتتتا اتتتتن المنظمتتتتنت ا ألتتتترىوالرمتتتوز المشتتتتتراا التتتتت  يمتلا تتتتن أاعتتتتن  المنظمتتتتاا وتمي تتتت

منظومتتتتتا الم تتتتتنن  والرمتتتتتوز " :بأن تتتتتن( الو نجتتتتتا التنظيميتتتتتا 272ص ا3118 )ال ريتتتتتوت ا تتتتتف وي

ح  تتتما ألن تتتا والم ت تتدات والط تتتوس والممنر تتتنت التتت  تتطتتتور وت تتتت ر متتح متتترور التتتزمن وت تتب

بين أاعن  التنظيم حول أل ن ص التنظيم وال تلوك المتوقتح متن  انمنً  للتنظيم بحيث تأللق ج منً 

منظومتا م نويتا مترابطتا متن " :( جو تن ن بأن تن34ص ا3119 أمن )ال تبيحنتا ا"ا اعن  جيح

جتتتتح وتو  التتتت  تشتتتال هويتتتا منظمتتتا متتتنا اوالم ت تتتدات اوالم تتتنيير اوا اتتتراف اتجنهتتتنتوا  ال تتتيما

 . "ال لوك النردي والجمنا  جي ن

تت ز لشأل تتيا المنظمتتتا التتتذي الطتتتنبح الممي تتت" :( بأن تتن91ص ا3117 ح ن )الدو تتترياووع 

وذلتك متن ألتالل توجيتح  تلوك  اوا اتراف المشتتراا اوا جتراعتنت اتتننال جيتح ال تيما والم ت تدات

 . "ال نملين أونن   ير ال مل لتح يق أهداف المنظما وال نملين

نمتتط متتن الم ت تتدات " : نجا التنظيميتتا بأن تتنتف الوتتاتتر  ج تتد ( :p170 Burnes,2004أمتتن )

وهذر الم ت دات والتوق نت تنتج الم نيير وتشال  لوك  والتوق نت الت  يشترك جي ن أجراد المنظماا

 : نجا المنظمتتا التت  أن تتنتف وتتاتتر   (:p76 Alter,2002لاتتن ) ا"ا جتتراد والجمناتتنت جتت  المنظمتتا
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وطري تتا  شتتترك حتتول ال القتتنت والممنر تتنت التتت  تحتتدد ت تترجنت ال تتنملين جتت  المنظمتتاالن تتم الم"

 .إنجنز ال ملا وه  مزيج من ال وااد الماتوبا وغير الماتوبا

تتتتتت   مجمواتتتتتتا الم ت تتتتتتدات وال تتتتتتيم " :( بأن تتتتتتن:p256 Johns&Saks 2005ح ن )ووع 

 ,Ivancevich, Konopaske & Matteson)ا لاتن"جتراعنت الت  يشترك جي تن أجتراد المنظمتاا و 

2008, p37)  متتن يدراتتح ال تتنملون جتت  المنظمتتاا ويشتتال هتتذا  بأن تتن  نجا التنظيميتتاتالوتتارجتتوا ج تتد

 .من الم ت دات وال يم والتوق نت اإلدراك نمطنً 

ف  نجا التنظيميا ت ر  توال  عو  ا دبينت الت  تحدوت ان من وم الو اممن ألالل من ت د  

دليل ال لوك لل نملين ج  المنظماا وال نادة الت  تتبننهن المنظمتا " :يميا بأن ن نجا التنظتالبنحوا الو

 ."ج  ت نمل ن مح البي ا الداألليا والألنرجيا

  أهمية الثقافة التنظيمية: (2-2-0)

 اإح تتتنس ال ويتتتابال تتتنملين جتتت  المنظمتتتا  متتتدادتتتتأت  أهميتتتا الو نجتتتا التنظيميتتتا متتتن ألتتتالل إ

لت  إدت  نجا المنظمتا إذا أتمتن وت م متنً   تيم جتز اً ت بح ا جانر والو  نراوت  م ج  بنن  ال يم وا جا

 نجا التنظيميتتا متتن ألتتالل امليتتا التنناتتل بتتين ا جتتراد والمنظمتتنت ابتتر تنمتتو الوتتا وتامتتنلا نجتتنح 

 نجا التنظيميتتا منتتتنح نجتتنح المنظمتتنت لمتتن ل تتن متتن تت تبتتر الوتتا و (47ص ا3114 التتوقن االتتزمن )

رشد توهت  مت ازهتن اتن غيرهتن متن المنظمتنتا المنظما وب ن  ن وتمن ا ن وتمي  أهميا ج  تحديد هوي

 (294-292ص ا3191 ال ميتننا) نبتي  و  ا(98ص ا3199 بنت  اي ت ال لوك ال نملين جي تن )

 يل :  نجا التنظيميا وتأويرهن ال  المنظمنت وا جراد امنتأهميا الو

 تبب قوااتدهن وأل ن  ت ن وأي مألنلنتا  نجا التنظيميتا الت  توجيتح  تلوك ا جتراد بتت متل الوت .9

  نجا التنظيميا  يواجح بنلرجض.ت حد انن ر الو
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ح أجتتق لدجتراد ي تودون لتح لتن تير ا حتداث وا نشتطا ممتن يو  ت  نجا التنظيميتا مرج تنً تالوت ت تد   .3

 جراد ال نملين حول من يحيط ب م من أحداث.ا ومدارك 

الجمناتتنت  ن  تتلوك النتترد نتتنبح متتن ا جتتراد و يميتتا التت  التنبتتؤ ب تتلوك  نجا التنظتت تتناد الوتت .2

  نجتح.تو

تتترى  ا نجا التنظيميتتاتوالتت  عتتو  ا دبيتتنت التتت  تحتتدوت اتتن أهميتتا الوتت اممتتن ألتتالل متتن ت تتد  

 . وألنرجينً   نجا التنظيميا تامن ج  دام ن للمنظما داأللينً تالبنحوا أن أهميا الو

 (: خصائص الثقافة التنظيمية2-2-2)

جلاتل  اليح أنح   توجد منظما تمتلك و نجا ممنولا لو نجا منظما أألترىاممن يجب التأايد 

منظمتتتتا و نجت تتتتن الألن تتتتا ب تتتتن وهنتتتتنك اتتتتدة جوانتتتتب تألتلتتتتف جي تتتتن و نجتتتتا منظمتتتتا اتتتتن غيرهتتتتن متتتتن 

جتتتترا ات ال متتتتلاو  طتتتترق ات تتتتن ت ناو المنظمتتتتاا  امتتتتر المنظمتتتتنت ومن تتتتن:  والم ت تتتتداتا اال تتتتيمو  ا 

  (.294ص ا3191 ل ميننااممنر ا ال لطا )و أ لوب ال يندةا و 

 ,Robbins) ( و236ص ا3112 ال طيتتاا) امتتن أوردهتتنالو نجتتا التنظيميتتا أمتتن أل تتن ص 

2003: p525 ):  ج 

 .بداع والمألنطرةاإلدرجا تشجيح ال نملين ال   :ع والمألنطرةابداإل .9

 .ن ياون جي ن ال نملين دقي ين منتب ين للتنن يلح أالدرجا المتوق  : ا نتبنر للتنن يل .3

دارة التت  المألرجتتنت ولتتيس التت  ال مليتتنت الم تتتألدما اإلدرجتتا ترايتتز  : نتبتتنر نحتتو النتتتن جا .2

 لتح يق المألرجنت.

 جراد داألل المنظما.ا دارة بتأويرهن ال  اإلهتمنم ا: درجا ح نحو الننسالتوج   .4

 : درجا تنظيم ج نلينت ال مل حول النريق   ا جراد.ح نحو النريقالتوج   .5

 ادوانيا ا جراد وتننج  م     ولا ووديا الت نمل م  م.: درجا ال دوانيا .6
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 من النمو. : درجا تأايد ج نلينت المنظما المحنجظا ال  الحنلا الراهنا بد ً الوبنت .7

 بنآلت :  نجا التنظيمياتأل ن ص الو (:p256  Johns & Saks, 2005 257 -)يلألص و 

يرهن واعح ال   لوك ال نملين ج  ظما طري ا حينة أاعن  المنظماا وياون تأو نجا المنتو .9

عت ذا ت ر  إ نجا المنظمنت ا ألرى أو ت نجا المنظما اند م نرنت ن بوتالمنظماا وتتعح و

 لتغيرات.

ذا تاونت بشال جيدا حت  ج  حنلا إت ناد ال  ا  تمراريا ا جتمنايا  و نجا المنظما .3

مح ج ام ت دات أ ن ياو قيما و ا جتراعنتاتغيير ال نملينا و ن الو نجا التنظيميا تتاون من 

 تاون م ت رة.من  الوقت غنلبنً 

 تأوير قوي ال  رعن ال نملينا وا دا  التنظيم . من ياون ل ن غنلبنً و نجا المنظما  .2

 نان  روي ب   ات مل ال  دام ا بتانر والتجديد والمألنطرةا و ريا الم لومنت و نجا المنظما .4

دام ألنرج  للمنظما مول المحنجظا ال    نجا أيعنً بنلدام الداألل  للمنظماا وتتعمن الو

 الت رف الدألالق  تجنر المننج ين.و الزبونا 

 أنواع الثقافة التنظيمية (:2-2-2)

 :وه  ال نندي و نجا التنظيمياللأنواع  (:p173-174 Burnes, 2004) ذار

ت التجنرة : يتواجد هذا النوع من الو نجا ج  المؤ  نت ال غيرة مول شرانثقافة القوة .9

 وت تمد ال  المرازيا وال يطرة ج  المنظماا وتتشال انلشباا ال نابوتيا. اوالتمويل

ــدور .3 شتتبح جتت  تاوين تتن ت: يتواجتتد هتتذا النتتوع متتن الو نجتتا جتت  المؤ  تتنت البيروقراطيتتاا و ثقافــة ال

 نجتتا وتراتتز الت  أهميتتا اإلجترا ات وال وااتتد وال توانين وال تتلطا والننتوذ والتنبتتؤا وت متل وال ترما 

 حداث غير المتوق ا.ا الدور ال  ا لتزام بنلو ف الوظين  ج  المنظماا وم نلجا 
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 : يتواجد هذا النوع من الو نجا ج  المؤ  نت ذات البنن  الشبا  الذي يت مثقافة المهمة .2

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

 .جنبا لدحداثو راا ا  ت

ز هذا النوع يرا  و يتواجد هذا النوع من الو نجا ج  المؤ  نت ذات البنن  ال ن ودي  الفرد:ثقافة  .4

  ا جرادا وتت م بنل القنت ال ويا بين ال نملين وبين اإلدارة. امن الو نجا ال  تح يق م لح

وتتعتتمن و نجتتا و نجتتا داألليتتا  :لتت إو نجتتا المنظمتتا  ف تتن  ج تتد  (96ص ا3114 االتتوقن ) أمتتن

و نجتتتتا والدينيتتتتاا الو نجتتتتا والألالقيتتتتاا ا و نجتتتتا والو نجتتتتا ا دا ا و و نجتتتتا اإلنتتتتتنجا و  ا تتتتا لل تتتتنملينموج  

وو نجتتتتا موج تتتتا   تتتتحنب  اج تتتتا للمنتتتتنجستتعتتتتمن و نجتتتتا مو جألنرجيتتتتا الو نجتتتتا أمتتتتن ال اجتمنايتتتتاا 

 ف الألنرج . و نجا التاي  و  االم نلح

نمتط الحيتنة لل تنملين  تحتدد الو نجتا التنظيميتاأن  (:p265  Johns & Saks, 2005)ويشتير 

وتتمول ج  الرموز والط وس وال  ص والش ن ر الت  ت ف حينة المنظماا وي  ل  ج  المنظماا

الو نجتتتتا أن  (392-393ا ص3191 ال ميتتتتننا)ويتتتتورد ا ج م تتتتن متتتتن قبتتتتل ال تتتتنملين جتتتت  المنظمتتتتا

 تتاون من:التنظيميا 

التتت  ت متتل امرشتتد لت تترجنت ال تتنملين ومن تتن   بي تتا ال متتل و هتت  ال وااتتد جتتو  :القــيم التنظيميــة .9

 .ا لتزام بنل وانينو  ااآلألريناحترام 

أجانر مشتراا را ألا ج  أذهنن ال نملين ج  المنظما حول طبي ا   هو  :المعتقدات التنظيمية .3

ن والم تتنم الوظينيتتا ومن تت اواينيتتا إنجتتنز ا امتتنل اال متتل والحيتتنة ا جتمنايتتا جتت  بي تتا ال متتل

 أهميا مشنراا ال نملين ج   نح ال رارات.

ه  م نيير منيدة للمنظما والت  يلتتزم ب تن ال تنملون جت  المنظمتا وتاتون و  :األعراف التنظيمية .2

 ن ا ب وا بن ج  ننس المنظما.يت يذلك مونل  اغير ماتوبا
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المنظمتا متن  تتوق  تنمتن المنظمتاا و  الت  يتوق  ن النرده  تلك ا مور و  :التوقعات التنظيمية .4

 توق نت المرؤو ين من الرؤ ن . ل توق نت الرؤ ن  من المرؤو ين و مو االنرد

  :ماوننت الو نجا التنظيميا ه  ن  أ (:p172 Burnes, 2004)ن وبي  

هت  اجتراعتنت اتن اينيتا حتل المشتنال التنظيميتاا وهت  غيتر قنبلتا و  :االفتراضات األساسية .9

وال القتتتتنت  ان تتتتنن اإلالطبي تتتتا اإلن تتتتننيا والنشتتتتنط للن تتتتنش متتتتن حيتتتتث االقت تتتتن بنلبي تتتتاا أو 

 ن ننيا.اإل

هتمتنم ب تن ا هت  المرشتد  اعتن  المنظمتا بتن مور ال نمتاا والتت  التي م و  :القيم التنظيميـة .3

 وينترض أن تتواجد ج  المنظما.

ن جتتت  تحتتدد ت تترجنت ال تتنمليو   وااتتد ال تتتلوايا غيتتر الماتوبتتااهتت  الو  :األعــراف التنظيميــة .2

 .ج  مواقف م ينا المنظما

و تتلوك ال تتنملين  اا نظمتتا جتت  المنظمتتاهتت  البنيتتا المنديتتا واإلجتترا ات و  :القواعــد التنظيميــة .4

 .الملحوظ

ماونتتتتنت الو نجتتتتا  ( أن  228ص ا3112 اال طيتتتتا) ( و:p535 Robbins, 2003ن )وبتتتتي  

 الط وس.و اللغاا و الرموزا و ال  صا التنظيميا ج  

 ب دين:يامن ج  ب ند الو نجا التنظيميا ( أن أ913صا 3114 االوقن ويرى )

 ا تجنهتتتتتتنتاو  اتتتتتترافاا و  اوالتوق تتتتتتنت اوالم ت تتتتتتدات ايماتتتتتنل  :أبعــــــاد فكريــــــة  يــــــر مرئيــــــة .9

 ا جتراعنت.و 

 اوالشت نرات اوالتج يتزات اتموتل الجننتب المتندي المر ت  الم تطنح اتنلمواد :مرئية أبعاد مادية .3

 والط وس وغيرهن.

 حديد عناصر الثقافة التنظيمية ختالف في تاالأسباب  (:2-2-4)
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( إل  أن أ بنب األتالف ال نن ر الماونا للو نجا التنظيميا 79ص ا3112 يشير )قويا

 :  ه اد من المرتازات ود ل دي

 الأل ن ص وال منت النرديا لل نملين داألل المؤ  ا. 

   والوظينا نت م تجنر المؤ  ا أهداف ا جراد وتوج. 

  مؤ  ا وا جرادالا نشطا الممنر ا من قبل. 

  ال ن دة ال لوايا وا نمنطو نجا المجتمح. 

  المؤ  اداألل وألنرج  ا ت ن تأل ن ص . 

  بنلبي ااالقا المؤ  ا. 

( بتتأن ا ألتتتالف بتتين البتتنحوين يامتتن جتت  تحديتتد أهميتتا 35ص ا3199ان )بنتت  اي تت وبتتي  

لتنظيميتتتا تتاتتتون متتتن ماونتتتنت الو نجتتتا التنظيميتتتاا وأن م ظتتتم الدرا تتتنت أجم تتتت التتت  أن الو نجتتتا ا

 والت نليد. اال نداتو  تجنهنتاوا  اللغااو  الرموزاو  الم نييراو الم ت داتا و ال يما 

 الت  تننولت ن هذر الدرا ا ج  : المتغيراتأمن 

ت تجاهـات التنظيميــة:اال  .5  تتت داد م تبق للت ترف بطري تتا م ينتا يات تتبح النترد ابتتر اح أو توج 

جتتتت  ا  تتتترةا وجمناتتتتا الرجتتتتنقا والمدر تتتتاا والم تتتتجدا جتمنايتتتتا الطويلتتتتا ا  تتتنوات التنشتتتت ا 

ج تتتد  ا(968ص ا3111 جتمنايتتتا )ال ريتتتوت اا ومألتلتتتف المؤ  تتتنت  والجنم تتتاا والنتتتنديا

الميتتتل اإليجتتتنب  أو ال تتتلب  نحتتتو شتتت   أو " :تجتتتنر بأنتتتحا ( 85ص ا3119 ف )حتتتريمااتتتر  

ت  تف بنلوبتنت ف بطري تا م ينتا تجتنر الشت   أو الشتألصا ويتح اإلن تنن للت تر  شألص يوج 

 تتتتتتجنبا النتتتتترد للبي تتتتتا "ا :( بأن تتتتتن972-969ا ص3191 جتتتتتت ن )جتتتتتواداوي ر   ا" تتتتتتمرارياا و 

متح متن ن توصا ونظريتنتا وت تمتد الت  متن ت ل   االمحيطا  وا  أجراد أو جمنانت أو متواد
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متتتن إتجتتتنر ا تجنهتتتنت نتيجتتتا ظتتتروف وأجاتتتنر وألبتتترات النتتتردا و ا وقتتتوانينا وقوااتتتدا وتتشتتتال 

 ."مات ب م أووقد ياون مت ل   ب ا لب  أو إيجن

أجاتنر مشتتراا را تألا جت  أذهتنن ال تنملين جت  المنظمتا حتول طبي تا  المعتقدات التنظيمية: .3

 :واينيتا إنجتنز ا امتنل والم تنم الوظينيتا ومن تن اال مل والحيتنة ا جتمنايتا جت  بي تا ال متل

 (.392-393صا 3191 اال ميننأهميا مشنراا ال نملين ج   نح ال رارات )

ا اتتتن لتزام بتتتنل وانينا وهتتت  ال وااتتتد جتتت  بي تتتا المرشتتتد لت تتترجنت ال تتتنملينالقـــيم التنظيميـــة:  .2

 .(392-393صا 3191 ال ميننال مل )ا

 تكنولوجيا المعمومات (: 2-2) 

 المقدمة (:2-2-0)

تانولوجيتتن الم لومتتنت منتتتنح نجتتنح منظمتتنت ا امتتنل بمألتلتتف تأل  تتنت ن ممتتن دجتتح  ت تتد  

 أن   (Obrien,2005:p6)ن وبتتتتتتتي   ا(p2 Moorthy:2012,) ي تتتتتتتنلتتتتتتت  تبن  إمنظمتتتتتتتنت ا امتتتتتتتنل 

جتت  منظمتتتنت ا امتتنل جت متتل التتت  زيتتندة انتتن ة وجناليتتتا  م متتنً  تانولوجيتتن الم لومتتنت تل تتتب دوراً 

أنواع مألتلنا من أنظما الم لومنت والت  ت تتألدم    تألداممنظمنت ا امنل  ممن دجحا املينت ن

 الم لومنت. أنواع مألتلنا من تانولوجين

دوات ا الو تتتتتتتن ل و " :( تانولوجيتتتتتتتن الم لومتتتتتتتنت بأن تتتتتتتن99ص ا3115 ف )م تتتتتتتنيرةاوي تتتتتتتر  

 ."نشرهن وا تألدام ن الم تألدما ج  جمح الم لومنت وم نلجت ن وتألزين نا أو

التانولوجيتتتن الالزمتتتا " :(  تانولوجيتتتن الم لومتتتنت بأن تتتن28ص ا3117ا)الا ن تتتبا في تتتر  و 

اتتتندة بو تتتن لتتتتوجير مألرجتتتنت ذات قيمتتتا للم تتتتألدم الت تتتنط البيننتتتنت وت تتتل مليتتتا  نين نا وتحليل تتتن وا 

تو ا "الن ن   ج  الزمنن والماتنن المال متين ب تدف تح تين ا دا  ( 28ص ا3116 )ارتيمتاا حيوع 
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والترايبتتتنت المتننالتتتا  واآل تجتتترا ت والبرمجيتتتنت اإلنظتتتم الم لومتتتنت ا داريتتتا هتتت  مجمواتتتا  أن  

 وه  تألدم إدارة المنظما.   لم نلجا البينننت وا ترجنا ن

نتوع متن أنتواع أنظمتا " :داريا بأن تناإلنظم الم لومنت  (52ص ا3113 )الح نياا فار  و 

  المنظمتتتتا بنلم لومتتتتنت الالزمتتتتا للتألطتتتتيط والتنظتتتتيم وال يتتتتندة الم لومتتتتنت الم تتتتمما لتزويتتتتد إداري تتتت

(  Obrien, 2004 :p7ويشتير )ا "ولم تنادت م الت  اتألتنذ ال ترارات اوالرقنبا ال  نشنط المنظما

ت تنل وم تندر ا متا متن ا جتراد وا ج تزةا والبترامج وشتبانت بأن نظتم الم لومتنت مجمواتا منظ  

 الم لومنت الت  ت وم بجمح الم لومنت وتحويل نا ونشرهن داألل المنظما.

أنظمتا ال متل التت  يتتم متن ألالل تن نظتم الم لومتنت هت  بتأن ( Alter, 2002: p6ن )وبتي  

وبتث  ام نلجتاو  تترجنعا واتألتزينا و ن تلا و منل والت  تاون م مما من أجل جمحا م نلجا ا ا

تا الم لومتنت التت  تتدام أنظمتا ال متل ا ألترى  (Laudon & Laudon, 1999 :p7)ح ن ووع 

وم نلجتاا وتألتزينا وتوزيتح الم لومتنت  امجمواا من ال نن ر المتداأللا والت  ت وم بجمح" :بأن ن

نذ ال تتتترارات جتتتت  المنظمتتتتاا وت تتتتناد المتتتتدرا  وال تتتتنملين التتتت  تحليتتتتل تألتتتتالتتتتدام امليتتتتا التن تتتتيق و 

 ."المشنالا وابتانر منتجنت جديدة

أن م ظم املينت منظمنت ا امنل ت تمد ال  تانولوجيتن  (Obrien,2004:p53)ن وبي  

زيتتتندة انتتتن ة ال مليتتتنتا و  الم لومتتتنت لمتتتن ت تتتوم بتتتح متتتن دور ر تتتيس جتتت   تتتراا م نلجتتتا الم لومتتتنت

 داألل المنظما.ت نل ا و 

متتن ألتتالل متتن ت تتد ما والتت  عتتو  ا دبيتتنت التتت  تحتتدوت اتتن من تتوم تانولوجيتتن الم لومتتنت  

التانولوجيتتن الالزمتتا ل مليتتا الت تتنط  تتبنتت  البنحوتتا ت ريتتف الا ن تتبا لتانولوجيتتن الم لومتتنت بأن تتن: "

اندة بو ن لتوجير مألرجنت ذات قيما للم تتألدم  الن تن   جت  الزمتنن البينننت وت نين نا وتحليل ن وا 

 ". والمانن المال مين ب دف تح ين ا دا 
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 البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات : (2-2-2)

داريا من ألالل من توجرر اإلج  بنن  نظم الم لومنت  هنمنً  اً ر تل ب تانولوجين الم لومنت دو 

م تتتتألدمين م لومتتنت وبرمجيتتتنت وأج تتزة لم نلجتتتا الم لومتتنت ووعتتت  ن بشتتال ي تتت ل التت  المتتن 

تألتتنذ ال تتراراتا وتبتتندل هتتذر الم لومتتنت متتن ألتتالل الشتتبانت التتت  ت تتمح بتننقتتل الم لومتتنت بتتين ا

تتتت ا(38ص ا3115 ألتتتتتالف أمتتتتنان تواجتتتتدهم )م تتتتنيرةااالم تتتتتألدمين التتتت    ح )الا ن تتتتبااويوع 

 وقوااتتتد البيننتتتنتا االبرمجيتتتنتو  ج تتتزةاا ( أن تانولوجيتتتن الم لومتتتنت تتاتتتون متتتن 26ص ا3117

 وال نملون. اوا ت ن ت اتالشبانو 

المتتتوارد التانولوجيتتتا المشتتتتراا " :ف البنيتتتا التحتيتتتا لتانولوجيتتتن الم لومتتتنت التتت  أن تتتنوت تتتر  

البرمجيتتتنتا و م تتتدات الحن تتتوبا د المنظمتتتا ب ناتتتدة تطبي تتتنت نظتتتم الم لومتتتنت ومن تتتن: والتتتت  تتتتزو  

 & Laudon) د البينننتبرمجينت إدارة قوااو واإلنترنتا  ات ن تا شبانت و أنظما التشغيلا و 

Laudon, 2006: p222.) 

 :نتنت ا  ن تيا لتانولوجيتن الم لومتنت هت أن الماو  ن ج تد بتي  ( Obrien, 2004: p6) نأم  

دارة متتتوارد البيننتتتنتو اإلنترنتتتتا و الشتتتبانتا و  والبرمجيتتتنتاالم تتتداتا  تتتا ا   ا3119 ح )ال تتتنن اووع 

أنظمتتتتتا التشتتتتتغيلا و ج تتتتتزة الحن تتتتتوبا ( أن البنيتتتتتا التحتيتتتتتا لتانولوجيتتتتتن الم لومتتتتتنت هتتتتت  أ75ص

دارة البيننتتتتتتنتا يألتتتتتتز تو تطبي تتتتتتنت بتتتتتترامج المؤ  تتتتتتاا و   انترنتتتتتتتواإلوالشتتتتتتبانتا  ات تتتتتتن توا ن وا 

 نترانت. اإلو 
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 مكونات تكنولوجيا المعمومات  (:2-2-2)

 ننت( ماو  Bocij & Chaffey & Greasley & Hickie, 2006: 79)ص يلأل  

 بنآلت : ولوجين الم لومنتتان

 المكونات المادية :(2-3-4)

 ب تدف تحويتل البيننتنت إلت  يتاون الحن وب من ماوننت منديا وبرمجيتا والتت  ت متل م تنً 

 ننت:ومن هذر الماو   ام لومنت

 .وه  الوحدات الم نيا بإدألنل البينننت والم لومنت لج نز الحن وب :دخالاإلوحدات  .أ 

نلجتا جت  الحن توب اتننيتذ البترامج وه  الم ؤولا ان امليتنت الم  :وحدة المعالجة المركزية .ب 

 .وال يطرة ال  الوظن ف

وهت  الم تؤولا اتن التألتزين المؤقتت للبيننتنت والم لومتنت والتت   تيتم  :وحدة الذاكرة الرئيسة .ج 

 .م نلجت ن

وهتتتت  الم تتتتؤولا اتتتتتن التألتتتتزين التتتتدا م للبيننتتتتنت والم لومتتتتنت والتتتتت  يتتتتتتم  :وحــــدات التخــــزين .د 

 لي ن.إا ترجنا ن اند الحنجا 

 وهتتت  م تتتؤولا اتتتن تحويتتتل النتتتتن ج إلتتت  مألرجتتتنت يماتتتن ج م تتتن متتتن قبتتتل :اإلخـــراج وحـــدات .ه 

  م.الم تألد

 قواعد البيانات المشتركة :(2-2-5)

متا بشتال يلبت  متطلبتنت الم تتألدم مجمواتا البيننتنت المألزنتا جت  الحن توبا والمنظ  وه  

 :Alter,2002ن )وبي   ا(989ص ا3114 االحميديو ال نمرا  ا و  ال بيدا)   لا وج  نلابطري ا 

p137 لي تتن وال تتتيطرة إويتتتتم الو تتول  لاترونيتتنً إ( أن تتن مجمواتتا متتن البيننتتتنت الم يالتتا والمألزنتتا
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تتتح ن   & Elmasri)الي تتتن متتتن ألتتتالل الحن تتتوب وبن اتمتتتند التتت  ال القتتتنت بين تتتنا ووع 

Navathe, 2011, p4) أن ن مجمواا من البينننت المترابطا أو ذات ال القا. 

 :(Elmasri & Navathe, 2011: p10) دهند البينننت امن حد  من أل ن ص قوااو 

 .إاطن  ادة مشنهدات للبينننت ح ب طلب الم ألدم .9

 .البرامجالن ل بين البينننت والبرامج وي م  ا ت الليا البينننت و  .3

 .جرا ات من قبل ادة م تألدميناإلم نلجا تبندل البينننت و  .2

 .ن و ف ل وااد البينننتيتألز  .4

 جياتالبرم :(2-2-6)

مجمواتا ت ليمتتنت ت تتيطر التت  امليتتنت الحن توب و  ي تتتطيح الحن تتوب تننيتتذ أي م متتا 

بتتتدون نا وتتتتؤدي البرمجيتتتنت اتتتدة وظتتتن ف ومن تتتن إدارة امليتتتنت الحن تتتوب وتزويتتتد الم تتتتألدمين 

ت متتتل او تتتيط بتتتين الم لومتتتنت المألزنتتتا و  تتتتنندة متتتن هتتتذر ال مليتتتنتا ا بتتتأدوات ت تتتنادهم التتت  

ج تد ( 917ص ا3114 ن )ب تبوصاأم ت ا(Laudon & Laudon,1999: p169والمنظمتا )

 ل تتتلا البتتترامج التتت  ت متتتل التتت  تشتتتغيل الحن تتوبا وتنظتتتيم وتن تتتيق ال متتتل بتتتين " :أن تتتنبج تتن ار  

 : ( أنواع البرمجينت وه Laudon & Laudon,1999: p169د )حد  امن  ا"وحداتح

ا موتل لمتوارد الحن توب   تتغاللإلاه  برامج انما ت مل الت  إدارة و و  :برمجيات النظام .9

 .ا ج زة الطرجياومن ن 

ة إلنجنز م نم محددة ألن ا بنلم تألدم ه  البرامج الم د  و  :البرمجيات التطبيقية .3

 الن ن  .
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 تصالاال شبكات  :(2-2-7)

مجمواتتتتتتا متتتتتتن هتتتتتت : "( 927ص ا3114 ج تتتتتتن )ب تتتتتتبوصات تتتتتتنل امتتتتتتن ار  ا شتتتتتتبانت 

 تتلايا بحيتتث يماتتن لم تتتألدمي ن المشتتنراا الالت تتنل ال تتلايا و ا بألطتتوط  م تتنً الحن تتبنت تتترتبط 

تتا "جتت  المتتوارد المتنحتتا ون تتل وتبتتندل الم لومتتنت  & Bocij & Chaffeyمتتن ) ح اتتل  ووع 

Greasley & Hickie, 2006: p189-190 :جوا د الشبانت لمنظمنت ا امنل ) 

 تتد متتؤتمرات ت تتن ت الت ليديتتا  تتوا  بإر تتنل الر تتن ل أو ابن ت تتن ت م نرنتتا ا ت ليتتل تالنتتا  .9

 .النيديو

 .ت ليل وقت ن ل الم لومنت وو ول ن واعحا و راا ن ل ن .3

متتن ال يتتنم بنلوظتتن ف  و تت ولاا متتن تالنتتا الم تتدات لة ممتتن ي ل تتالمشتتنراا جتت  المتتوارد أو ا ج تتز  .2

 اإلداريا.

نشتترهن متتن ألتتالل تألتتزين الم لومتتنت التت  ألتتندم ممتتن ظمتتا و المشتتنراا جتت  الم لومتتنت جتت  المن .4

ي تترع متتن الو تتول إلي تتن متتن ألتتالل لم لومتتنت لمألتلتتف أق تتنم المنظمتتا و جق اي تت ل امليتتا تتتد

 شباا اإلنترنت.

تطوير طرق جديدة إلدارة ال ملا جإنشن  شباا داألليا ي ناد جريق ال مل ال  تبتندل البيننتنت  .5

 حنظ الوقت والمنل من ألالل مؤتمرات النيديو. و  مح الموردينا لاترونينً إ

اأن تن جت  موقتح واحتد متن ألتالل تبتندل الم لومتنت  متبناتدة جغراجيتنً الربط بتين وحتدات ال متل ال .6

 وا د مؤتمرات النيديو. الاترونينً إ

 ستخدام تكنولوجيا المعموماتاالمزايا المتحققة من  :(2-2-8)

أ بحت تانولوجين الم لومنت إحدى أهم أراتنن نجتنح منظمتنت ا امتنل اليتوم بمتن تح  تح 

يجتتتند منتجتتتنت  ج تتت  ت تتتناد المنظمتتتنت التتت  تألنتتتيض الالنتتتاا متتتن مزايتتتن إ تتتتراتيجيا للمنظمتتتاا وا 
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يجتند و  ابنتن  االقتنت متح الزبتن نوت متل الت  تجتنتا وتدام امليتا التترويج للمن األدمنت جديدةو  ا 

 تألدام ا مول لتانولوجين الم لومنت يتدام ا  أن ن بي   امن ا(Obrien, 2005: p41) زبن ن جدد

  من هذر اإل تراتيجينت:ماا و اتيجينت الت  تتبننهن المنظاإل تر 

ض الح ي ت  الت  الألنتاد تانولوجيتن الم لومتنت المنظمتا ت تن :إستراتيجية التكمفة المنخفضة .9

 .للالنا من المورد حت  الم ت لك

متتتتتا متتتتتن ألنتتتتتض جتتتتترص التمتتتتتنيز تانولوجيتتتتتن الم لومتتتتتنت المنظن تما تتتتت :إســـــتراتيجية التمـــــايز .3

 .الألدمنتوتح ق التمنيز لل لح و  اللمننج ين

ا وت تناد يتن الم لومتنت تغيترات جت  ال مليتنتتانولوجتحتدث  :تراتيجية التحسـين المسـتمرإسـ .2

يجند  لح و   الالمنظما  ن المنظما من ألنض ممن يما   ألدمنت جديدةإيجند أ واق جديدةا وا 

 .تح ين الجودة ورعن الزبونالالف و 

 نتما تنلم  واإلقليمت  و متتداد ال تا ت متل تانولوجيتن الم لومتنت الت  إدارة  :إستراتيجية النمـو .4

 الألدمنت.المنظما من التانمل بين ال لح و 

ت تن ت ا متا بشتبانت تمد تانولوجين الم لومتنت المنظ :إستراتيجية االتحادات أو التحالفات .5

  .موردين وزبن ن نالال  دام ال القنت اإل تراتيجيا بين المنظما و والت  ت مل 

 اإلستراتيجيات التسويقية :(2-4)

 المقدمة (:2-4-0)

هتتتداج نا أت تتتنادهن جتتت  تح يتتتق  تتتتراتيجيا ت تتتوي يا إ  إلتتت  تبن تتتامتتتنل ا منظمتتتنت  ت تتت  

شتتبنع حنجتتنت ورغنجتتنزاإلا وت ليتتل التاتتنليفا و تتراا أداؤهتتنوتطتتوير  قتتترح اقتتد و  انت زبن ن تتنبتتا وا 

 -من ن:إ تراتيجينت ت ناد المنظما ال  مواج ا ال وى التننج يا و  ادة بورتر
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 راتيجية قيادة التكمفة  إست (:2-4-2)

 تتألدام هتذر اإل تتراتيجيا أن تاتون منتجتا جت   توق ال تنناا ات دف المنظما من ألالل 

الحنتتتنظ التتت  الزبتتتن نا ومنتتتح دألتتتول و النتتتا ممانتتتاا وذلتتتك متتتن ألتتتالل ت ليتتتل تالنتتتا اإلنتتتتنجا تبأقتتتل 

التدقيق بنلمبي تنت  تتألدام ا نظمتا التت  تتدام التنبتؤ االمننج ين الجدد أو ال لح البديلا متن ألتالل 

ل  تن نت طويلتا المتدى متح وبنلتنل  متطلبنت المنظما من المواد الألتنم والبعتن ح متن يتدج  ن ل مت

 ,Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie) بنلتتتنل  ألنتتض تالنتتا المتتواد الألتتنمالمتتزودين 

2006: p591 .) 

تتتت  :بأن تتتتنر اتتتتن إ تتتتتراتيجيا قيتتتتندة التالنتتتتا اب تتتت( Burnes, 2004: p242-243ن )أم 

اإل تتتراتيجيا التتت  تعتتح المنظمتتا اأقتتل المنتجتتين تالنتتا بنل تتننااا م نرنتتا بمننج تتي ن متتح الحنتتنظ 

تح تق المنظمتا التالنتا ا قتل يجتب الي تن ال تيطرة  وحتت  اال  م توى م بول من النوايا للمنتتج

ال نمشتيينا المحاما والمراقبا الدقي تا ل وامتل تطتور التاتنليف اتن طريتق الألبترةا وتجنتب ال متال  

 :Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010))يشتيرو ا وتألنيض تالنا البحث والتطوير والألدمنت

p174-175  

ن إ تتتتراتيجيا قيتتتندة التالنتتتا ت تتت   لت ليتتتل النتتتا إنتتتتنج ال تتتلح والألتتتدمنت وت تتتديم ن ل طتتتنع إ

لبتتنت ال تتوق  تتوق  ابيتترا وتح تتق هتتذر اإل تتتراتيجيا اتتدة ميتتزات للمنظمتتا متتن ألتتالل التنبتتؤ بمتط

-972اص3191ويتتترى )اتتتوبراا قت تتتنديا واإلجتتتندة متتتن المزايتتتن التانولوجيتتتاا ووجتتتورات الحجتتتم 

( أن ال دف من إ تراتيجيا قيندة التالنتا هتو تح يتق ميتزات للمنظمتا ارجتح الح تا ال توقياا 974

 تتمرا الح ول الت  المتواد ا وليتا بإ تتمرار وبأ ت نر تننج تياا اإلنتتنج بأقتل التاتنليف وبشتال م

 .وتوجر الن د الانج  لدام نشنطنت المنظما
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الت  المنظمتا جت  حنلتا نتح يجتب أوالت  عتو  ا دبيتنت تترى البنحوتا  اممن ألتالل متن ت تد  

 تتألدام أ تلوب اإلنتتنج او ا البحتث اتن متواد أوليتا منألنعتا التالنتابني ن إ تراتيجيا قيتندة التالنتا ت

 .الوا ح

 إستراتيجية التمايز :(2-4-2)

ز جت  ال تننااا وذلتك منظما الت  ت تمد هذر اإل تراتيجيا بإنتنج منتج جريد ومتمي تتت م ال

قتتندرة التت  إشتتبنع رغبتتنت وحنجتتنت زبتتن ن م ينتتين أو اتترض  متتن ألتتالل إنتتتنج منتوجتتنت متمتتنيزة 

 لمننج تينحتمنليا توج  م لامنتجنت بموا ننت جريدةا ممن يزيد من و   الزبن ن للمنتج وي لل من 

(Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie, 2006: p591 .) 

( أن هتتتذر اإل تتتراتيجيا تنطتتتوي بإنتتتتنج منتجتتتنت أو ت تتتديم Burnes,2004: p242-243ويتترى )

ألدمنت متمنيزة م نرنا بمتن ي دمتح المننج تونا وياتون هتذا التمتنيز متن ألتالل ال المتا التجنريتاا أو 

وتمتتتنيز المنتتتتج يحمتتت  المنظمتتتا إزا  ا  تتتنً م االتانولوجيتتتن الم تتتتألدما أو نوايتتتا المنتتتتج أو مجتم تتت

ت متل الت  رجتح ال ن تد متن ألتالل لدى ال متال  تجتنر المنتتجا امتن و  المننج ين من ألالل أللق و  

 .ألنض ح ن يا ال ميل لل  ر

ن إ (Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010, p: 174-175) امتن ويشتير  

إقنتتنع الزبتتن ن بأن تتن ت تتدم منتوجتتنت مننتتردة م نرنتتا  تتتألدام ن إ تتتراتيجيا التمتتنيز نالمنظمتتا ت تتدف ب

عتتنجيا تميتتز منتجنت تتنا إبمنتجتتنت المننج تتينا متتن ألتتالل بنتتن   تتورة بأذهتتنن الزبتتن ن بوجتتود قيمتتا 

التت  المنظمتتا توظيتتف قتتدرات ن و  المنتجنت تتن ممتتن ي تتمح للمنظمتتا بنتترض ال تت ر التتذي تتترار منن تتبنً 

طنب ال تنملين متن ذوي المتؤهالت والألبترات ال نليتاا   تت  تمرارا وأن ت    نلتطوير منتجنت ن ب

( التتت  أن إ تتتتراتيجيا 974-972اص3191وأشتتتنر )اتتتوبرا ابنتتتن  االقتتتنت جيتتتدة متتتح المتتتوردينو 
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متميتتزةا ت تتتديم ألتتتدمنت ميتتزات من تتتن إنتتتنج منتجتتتنت جريتتتدة و التمتتنيز ت تتتناد المنظمتتا التتت  تح يتتتق 

 اا أال  من المننج ين.متميزة ان المننج ينا وتح يق المنظما ل ن د ج  ال نن

الت  المنظمتا جت  حنلتا يجتب بأنتح وال  عو  ا دبينت ترى البنحوتا  اممن ألالل من ت د  

توظيتتف أشتتألنص متتن ذوي الألبتترات و تبني تتن إ تتتراتيجيا التمتتنيز داتتم امليتتنت البحتتث والتطتتويرا 

 ال نليا.

 إستراتيجية التركيز :(2-4-5)

 تراتيجيا لألدما قطنع أو جز   توق  محتدد  تألدام ن ل ذر اإلات دف المنظما من ألالل 

 ,Bocij,Chaffeyوت متتتتل المنظمتتتتا التتتت  تح يتتتتق إمتتتتن التمتتتتنيز أو قيتتتتندة التالنتتتتا أو االهمتتتتن )

Greasley & Hickie 2006: p591 ). 

بنلترايز ال  أ واق ت تم هذر اإل تراتيجيا  أن( Burnes, 2004: p242-243ح )ع  وأو 

 تتتألدام هتتذر اإل تتتراتيجيا نا تنتتنجس جي تتنا ويتترى بتتورتر أنتتح بم ينتتا أو منتجتتنت أو منتتنطق جغراجيتت

ممان أن تح ق المنظما ميزة تننج يا بتمنيز المنتج أو التالناا وأن هذر ا  تواق يجتب أن يتتوجر 

 .زهن ان غيرهن من ا  واقن ص تمي  جي ن أل 

 فت تت د المنظمتا أن(Bordean, Borza, Nistor & Mitra, 2010: p174-175) ويشتير  

 تتتألدام ن إ تتتراتيجيا الترايتتز قطتتنع  تتوق  م تتينا أو مجمواتتا م ينتتا متتن الم تتت لاينا والي تتن نب

حتينجتتنت المشتتترين جتت  ذلتك الجتتز ا وت متتل المنظمتتا التت  تح يتتق إمتتن اال متل التت  تلبيتتا رغبتتنت و 

 التمنيز أو قيندة التالنا.

لمنظمتا جت  حنلتا الت  ايجتب أنتح والت  عتو  ا دبيتنت تترى البنحوتا  اممن ألالل من ت د  

ت تتديم منتجتتنت مميتتزة و تبني تتن إ تتتراتيجيا التمتتنيز البحتتث اتتن بتتؤرة  تتوقيا   يوجتتد ب تتن مننج تتونا 

 لزبن ن ن.
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 الدراسات السابقة العربية واألجنبية (:2-5) 

بن طالع ال  الاوير من ا دبينت والدرا نت الت  ننقشت موعوع الدرا ا  االبنحو تقنم

 ا نت من يل :هذر الدر  نومالحنلياا 
 سات العربيةاالدر  ( أ)

ضا الوظيفي في األجهـزة ر الثقافة التنظيمية وعالقتها بال " تعىوان (3119، النتنلح)دراسح   -

 " دعاء العاماالدراسة تطبيقية عمى هيئة التحقيق و : األمنية
اد جتتتر ا دا  أالو نجتتتا التنظيميتتتا والرعتتتن التتتوظين  جتتت   إلتتت  تحديتتتد أوتتترهتتتذر الدرا تتتا هتتتدجت       

والمنظمتتنت وا تتتنندة الم تتوؤلين جتت  ال ي تتا متتن نتتتن ج هتتذر الدرا تتا جتت  ت تتألير تلتتك ال القتتا لزيتتندة 

لتت  تحديتتد م تتتوى قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا جتت  هي تتا إهتتذر الدرا تتا  وهتتدجت ادا  جتت  ال ي تتاا جناليتتا 

ا   ال تتنمم تتتوى الرعتتن التتوظين  لتتدى من تتوب  هي تتا التح يتتق وا داتتنا و التح يتتق وا داتتن  ال تتنم

اشتتف متتدى األتتتالف م تتتوينت قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا وم تتتوينت الرعتتن التتوظين  ب ي تتا التح يتتق و 

م رجتتا طبي تتا ال القتتا بتتين الو نجتا التنظيميتتا والرعتتن التتوظين  جتت  هي تتا التح يتتق و ا وا داتن  ال تتنم

ا تتتتبننا زيتتتح تتتتم تو الدرا تتتا  ولغنيتتتنت هتتتذرا وا داتتتن  ال تتتنم جتتت  منط تتتا الريتتتنض والمنط تتتا الشتتترقيا

 البتتتنلد اتتتددهمو منط تتتا الريتتتنض والمنط تتتا الشتتترقيا  ل تتتيم التنظيميتتتا جتتت لللرعتتتن التتتوظين  وا تتتتبننا 

 ح ن  .اإلألع ت للتحليل  بنناا ت (287( منردة وا ت ند البنحث )469)

ن م تتتتوى الو نجتتتا التنظيميتتتا بنل ي تتتا مرتنتتتح ب تتتنا انمتتتا جتتت  وتتتالث أ هتتتم النتتتتن جأواننتتت 

دارة ال القتتنت ادارة الم متتاإالتنظيميتتا تموتتل مجمواتتنت متتن ال تتيم  دارة البي تتا اوا  وجتتود االقتتا و ا وا 

بتتين الم تتتوى ال تتنم للرعتتن التتوظين  وبتتين قتتيم الو نجتتا التنظيميتتا والم تتتوى  ح تتن ينً إدالتتا  اارتبنطيت

 ب ند الرعن الوظين .أال نم للرعن الوظين  وبين قيم الو نجا التنظيميا و 
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تحميل أثر تكنولوجيـا المعمومـات عمـى نمـاذج  " تعىوان (3113، نديالغنلب  وال بت)دراسح   -

 " ستراتيجيات في منظمات األعمالاإلصيا ة 
هتتتتتتدجت هتتتتتتذر الدرا تتتتتتا إلتتتتتت  تحليتتتتتتل أوتتتتتتر تانولوجيتتتتتتن الم لومتتتتتتنت التتتتتت  نمتتتتتتنذج  تتتتتتينغا   

 تتتراتيجينت جتت  منظمتتنت ا امتتنلا وتننولتتت م نرنتتا نمتتنذج  تتينغا اإل تتتراتيجيا المألتلنتتا اإل

وقتتد ألل تتت الدرا تتا إلتت  اتتدد متتن النتتتن ج ا  تتتألدام تانولوجيتتن الم لومتتنتنمتتا والحديوتتا بال دي

ن ت نيا الم لومنت وا تألدامنت ن أ تبحت تانولوجيتن لي تت م تنادة جح تب بتل أداة   أأبرزهن 

ت اوحتل المشتاالت ىيمان ا  تغنن  ان ن ج  الت ور والتنبؤ والرؤ  ح وبنلتتنل  جتإن إهمتنل التوج 

  أدا  تتن نل جتتجتتا واإلدراك ل تتذر الت نيتتا  تتيؤدي إلتت  تراجتتح ال ديتتد متتن منظمتتنت ا امتتنحتتو الم ر 

  بتتتتد متتتتن وجتتتتود ال يتتتتندات اإلداريتتتتا المتن متتتتا   تتتتتألدامنت ن  واليتتتتح ار البي تتتتاومواابت تتتتن لتطتتتتو  

حيتتتث يظ تتتر هتتتذا إشتتتنرة واعتتتحا إلتتت  أهميتتتا دور ال يتتتندة ال ليتتتن التتتداام لج تتتود  ل تتتنا اوالداامتتت

 .وقد أجريت الدرا ا ج  ا ردن اير ج  المنظماالتطوير والتغي

ـــزة إ " تعىةةةوان (3115 ، ال تتتانرنا)دراسةةةح   - ـــق المي ـــادة ودورهـــا فـــي تحقي ســـتراتيجيات الري

 "(3115 – 3114) التنافسية وتحسين األداء لشركات االتصاالت في األردن

زة التننج يا وتح ين ج  تح يق الميت نهم ريندة لل تراتيجينت إلتطوير هذر الدرا ا  هدجت    

ير نمتوذج متن أجتل األتبتنر طتو ت وللتأاد من ذلك ج د تم   اا دا  لشرانت ا ت ن ت ج  ا ردن

نتا  تتراتيجينت الريتندة الماو  إنتت متن ال القنت بين متغيرات الدرا ا الم ت لا والتنب ا والتت  تاو  

لك المتغيرين التنب ين ا ول من من واذ األذ المألنطرةا المبندأر(أدا التنر   اا بتانر امن )اإلبداع

ر التتنبح الوتنن  الناا اإلبداعا التحنلنتنت( والمتغي تتمن )التمنيزا قيندة ال نالميزة التننج يا والماو  

ال تتتتنملينا تح تتتتين م تتتتتوى الألدمتتتتا نميتتتتا اتجنهتتتتنت ن متتتتن )تح تتتتين ال مليتتتتنتا تا دا  والماتتتتو  
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 تتتراتيجينت الريتتندة إرا تتا وجتتود االقتتنت بتتين نتتتن ج الدأظ تترت و ا اإلنتنجيتتا(و  انمتتولل متتال ا ال

والمبتتندأة( والميتتزة التننج تتيا )قيتتندة  األتتذ المألتتنطرةأو  اوالتنتترد اوا بتاتتنر ا)اإلبتتداعمتتن نتتا والماو  

 .(اإلبداعو والتحنلننتا  اوالتمنيز االالنا

دراسـة  :نتمـاء التنظيمـيباال الثقافة التنظيمية وعالقتها  " تعىوان (3115 ، لشتلويا)دراسح   -

 " ميدانية عمى منسوبي كمية الممك خالد المسكرية لممدنيين والعسكريين

ف التتت  م تتتتوينت الو نجتتتا التنظيميتتتا وال متتتل التتت  تح تتتين ن الت تتتر   هتتتدجت هتتتذر الدرا تتتا إلتتت       

لمن تتتوب  الاليتتتا المتتتدنيين جتتت  اليتتتا الملتتتك ألنلتتتد ال  تتتاريا  واشتتتف االقت تتتن بن نتمتتتن  التنظيمتتت 

ديتتتد متتتدى األتتتتالف م تتتتوى الو نجتتتا التنظيميتتتا جتتت  الاليتتتا بتتتنألتالف الأل تتتن ص تحا و وال  تتتاريين

ن م تتتوى أ هتتم نتتتن ج الدرا تتاأواننتتت  ا  تتاريينالوظينيتتا والشأل تتيا لمن تتوبي ن متتن المتتدنيين وال

وجتود االقتا طرديتا و  اا مرتن تا ن تبينً درجتالو نجا التنظيميا ج  اليا الملك ألنلد ال  تاريا  تن دة ب

ب تتتتندر وبتتتين قتتتتيم الو نجتتتا التنظيميتتتتا أجتتتتا التنظيميتتتا وا نتمتتتتن  التنظيمتتت  بمألتلتتتف بتتتين الو ن اموجبتتت

 ب ندر.أن م توى ا نتمن  التنظيم  لمن وب  الاليا مرتنح بمألتلف أو  وا نتمن  التنظيم ا

الثقافــة التنظيميــة وتهثيرهــا فــي بنــاء المعرفــة  " تعىةةوان (3116 ،وال تتناد حتتريم )دراسةةح   -

 " يقية في القطاع المصرفي األردنيةتطب دراسة: التنظيمية

ف الت  متدى تتأوير الو نجتا التنظيميتا ال تن دة جت  الم تنرف ل  الت تر  إهذر الدرا ا  تهدج        

وبنلتتتتنل  بنتتتن  الم رجتتتا التنظيميتتتا جتتت  هتتتذر  االتجنريتتتا ا ردنيتتتا التتت  تبتتتندل المتتتوارد بتتتين ال تتتنملين

هتم اينتا الدرا تاا  ( مبحووتنً 551الدرا تا الت  )  غراض هذر اننبتوزيح ا ت تم   حيث االم نرف

الرؤيتتتتا  االو نجتتتتا الجمنايتتتتا )التأزريتتتتا( الو تتتتاا)حتتتتددت الدرا تتتتا أب تتتتند الو نجتتتتا التنظيميتتتتا الر ي تتتتا 

أمتتن بنتتن  الم رجتتا (ا الم تتنيير الو نجيتتاو  دارةااإلممنر تتنت و وال  تتص المشتتترااا  االلغتتا المشتتترااا
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وتاتوين جترق ال متلا وتبتندل الألتدمنتا  اوا جاتنر اوالم لومنت تبندل الموارد البشرياا) جيتمول ج 

 .(وت ديم الم نادة

ل  أن الو نجا التنظيميتا تتؤور جت  م تتوى تبتندل المتوارد وبنلتتنل  م تتوى بنتن  إوأشنرت الدرا ا 

وأن ال ب تد متن أب تند الو نجتا التنظيميتا يتؤور الت  م تتوى تبتندل المتوارد ولاتن بتدرجنت  االم رجا

ألتالف المؤهل ال لم  وال مرا نامن تبين أن م توى تبندل الموارد بين ال نملين يألتلف با تامتننو 

أن  واتتنن متتن أهتتم التو تتينتبينمتتن لتتيس لل وامتتل الشأل تتيا ا ألتترى تتتأوير التت  تبتتندل المتتواردا 

ن يدرك الم ؤولون ج  ال طنع الم رج  ا ردن  أهميا الدور الذي تل بح الو نجا التنظيميتا بأب ندهت

 المألتلنا ج  تشجيح وت زيز تبندل الموارد بين ال نملين وبنلتنل  بنن  الم رجا.

ين فـي الشـركات أثر الثقافة التنظيمية عمى أداء المـوظف " تعىوان (3117 ، دويلتا)دراسح   -

 " الصناعية الكويتية

ف التت  الت تتر  و ا ب ندهتتنأمن تتوم الو نجتتا التنظيميتتا و التت  ف الت تتر   هتتذر الدرا تتا إلتت  هتتدجت  

وتر الو نجتا التنظيميتا أف ال  الت ر  و  انمط الو نجا ال ن دة ج  الشرانت ال ننايا ج  دولا الاويت

واشتتتتمل مجتمتتتح الدرا تتتا التتت  ا دا  المتتتوظنين جتتت  الشتتترانت ال تتتننايا جتتت  دولتتتا الاويتتتتأالتتت  

المنليتتا  المتوظنين جت  التتدوا ر التننيديتا جت  الشتترانت ال تننايا المتتدمرة جت   توق الاويتتت لتدوراق

اينا اشوا يا  ذألأموظف حيث تم  (9111)وقد بلد مجتمح الدرا ا  ا( شراا32والبنلد اددهن )

( ا تتتبننا  تتنلحا للتحليتتل وبلغتتت 978( شتتألص تتتم ا تتترداد )399لمجتمتتح الدرا تتا تبلتتد ) اممولتت

 .%(84.5) ن با ا  تجنبا

و نجا و  و نجا الدوراو  نجا الم مااو و  المتغيرات الم ت لا )و نجا ال وةا واننت متغيرات الدرا ا:

الألبترة و  متو تط التدألل الشت رياو  الجتنساو  المؤهل ال لمت او  المتغيرات الو يطا )ال مراو  االنرد(

ا تتتتألدام  وتتتتم  ا دا  المتتتوظنين جتتت  الشتتترانت ال تتتننايا الاويتيتتتا(أالمتغيتتترات التنب تتتا )و  اال مليتتتا(
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وقتتد ااتمتتدت الدرا تتا التت  ا  تتتبننا ا ا تتا تتنليب اإلح تتن يا لتحليتتل بيننتتنت الدر ا مجمواتتا متتن 

ح تن يا لو نجتا إوأوير ذو ذ لتا  واننت أهم النتن ج وجود االدرا ا رج  جمح البينننت الألن ا ل ذ

 دا  ال نملين ج  الشرانت ال ننايا الاويتيا.أالمنظما ال ن دة ال  

تراتيجية التســويقية العوامــل المحــددة الختيـار اإلســ " تعىةوان (3117 ، الب تتتنج )دراسةح   -

 " في الشركات العاممة

هتتذر الدرا تتا إلتت  الت تتر ف التت  ال وامتتل المحتتددة  ألتيتتنر ا  تتتراتيجينت الت تتوي يا هتتدجت 

تننولت مشالا الدرا تا وجتود أم اتدم وجتود االقتا بتين اتل متن  للشرانت اإلنشن يا ال نملا بن ردن.

ا الت تتوي يا الاليتتا والجز يتتاا والتوجتتح نحتتو ا  تتواقا المتغيتترات الم تتت لا التنليتتا: التغيتترات جتت  البي تت

وانن ر المزيج الت وي  ا وأل ن ص الشرانت اإلنشن يا وبين مجمواا مألتنرة متن ا  تتراتيجينت 

ن مجتمتتح الدرا تتا متتن الشتترانت اإلنشتتن يا ال نملتتا جتت  ا ردن والم تتننا درجتتا أولتت   الت تتوي يا. تاتتو 

 لين ا ردنيين. وقد ألل ت الدرا ا إل  من يل :ووننيا والم جلا ج  ن نبا الم نو 

 ااننت توج نت الشرانت نحو ا  واق مرتبا ح ب ا هميتا الن تبيا انلتتنل : التوجتح اإلنتتنج  -9

لبي تت  وأأليتترًا الت تتوي   وا جتمتتنا . وأن الوظينتتا الت تتوي يا تمتتنرس بم رجتتا  تتطحيا و  ا اال تتل  

 ترتبط ب ل لا ال يما.

ا لل وامتتتل المشتتتتراا المحتتتددة  ألتيتتتنر أي  متتتن ا  تتتتراتيجينت الت تتتوي يا وهتتت : تو تتتلت الدرا تتت -3

البي تتتتا ا قت تتتتنديا وال ين تتتتيا وال ننونيتتتتا والتانولوجيتتتتاا وبي تتتتا المننج تتتتين والمتتتتوردينا والتوجتتتتح نحتتتتو 

 ا  واقا وأل ن ص الشرانت اإلنشن يا.

التحتتتنلف متتتن  إ تتتتراتيجياف و/أم قيتتتندة التاتتتنلي إ تتتتراتيجيات تتتتطيح الشتتترانت اإلنشتتتن يا تطبيتتتق  -2

ألتتالل الترايتتز التت  امليتتا ت تتديم الألدمتتا اإلنشتتن يا والتت  ال تتنملينا بنإلعتتنجا لل وامتتل المشتتترااا 

قيتتندة التاتتنليفا والتت  الزبتتن ن جتت  حنلتتا  إ تتتراتيجياوالبي تتا ا جتمنايتتا والو نجيتتا جتت  حنلتتا ا تتتألدام 
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التمنيز  بد ل تن متن الترايتز الت   إ تراتيجياق التحنلف. ولا  تتمان من تطبي إ تراتيجياا تألدام 

 بي ا الزبن نا وال نملينا بنإلعنجا لل وامل المشتراا.

 إ تتراتيجياالترايز ال  قطتنع  توق  محتدد و/أم  إ تراتيجياوت تطيح الشراا اإلنشن يا تطبيق  -4

ن ن وا تتتتألدام متتتزيج التنتتتوع وا ألتتتتالف متتتن ألتتتالل الترايتتتز التتت  البي تتتا ا جتمنايتتتا والو نجيتتتاا والزبتتت

 ترويج  منن با بنإلعنجا لل وامل المشتراا.

أ نرت نتن ج الدرا ا ان  تا نمنذج تبين ال وامل المؤورة ال  ا  تراتيجينت الت توي يا بشتال  -5

 بشتتتتال مننتتتتردا وقتتتتد مت الدرا تتتتا نمتتتتوذج م تتتتترح لل وامتتتتل المتتتتؤورة التتتت  إ تتتتتراتيجيااتتتتنم والتتتت  اتتتتل 

 ننً  ال  تحليل البينننت الوننويا وا وليا وا تنتنجنت البنحث. ا  تراتيجينت الت وي يا ب

الثقافة التنظيميـة ومـدت تهثيرهـا فـي الرضـى الـوظيفي  " تعىوان (3119 ، ال ري  )دراسح   -

 " لمعاممين

أنمتتنط الو نجتتا التنظيميتتا ال تتن دة جتت  شتترانت التتتأمين  التت  فت تتر  الهتتذر الدرا تتا إلتت   تهتتدج

اتبتتنر المتغيتترات الديمغراجيتتا ألتتذين جتت  ا آ ال تتنملينا هتتذر ا نمتتنط جتت  رعتتن يتتا ومتتدى تتتأويراليمن

 لا.اتبنرهن متغيرات م د  بن والتنظيميا مول ال نا والألبرةا والم توى اإلداريا

منتتردةا  (943)شتتملت الدرا تتا ألمتتس منظمتتنت ت متتل جتت  مجتتنل التتتأمينا وبلتتد حجتتم ال ينتتا 

جتت  التطبيتتق جتت  شتترانت  هتت  التتت  تأألتتذ الترتيتتب ا ول وأوعتتحت نتتتن ج الدرا تتا أن و نجتتا الرقنبتتا

 تتتجنبا للبي تتاا وتتم و نجتتا ا دا ا أمتتن و نجتتا ال القتتنت ا  ب تتدهن بنتتنرق ب تتيط تتتأت  و نجتتاالتتتأمينا و 

 أشتنرت النتتن ج إلت  أن م تتوى الرعت  التوظين  أالت  متن المتو تطاا و جتأت  ج  المرتبتا ا أليترة

  تشال انن ر م متا جت    تونن  انمل الم توى الوظين ابن مياال وامل الديمغراجيا والتنظي وأن

وقتد أشتنرت أهتتم التو تينت إلتت  عترورة الترايتتز ا التتوظين  ديل تتأوير التتنمط الو تنج  جتت  الرعتنت ت
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اطن  تتتتن اهتمنمتتتتنً  ا وامتتتتل بتتتترامج توايتتتتا لل تتتتنملين بأهميتتتتا الو نجتتتتا انليتتتتنً  التتتت  و نجتتتتا ال القتتتتنتا وا 

 .التنظيميا وأب ندهن المألتلنا

أثـــر الثقافـــة التنظيميـــة فـــي أخالقيـــات القـــرارات  " تعىةةةوان (3119 ، ال تتتبيحنت)دراسةةةح   -

 " اإلدارية في قطاع الطيران المدني األردني

هتتدجت هتتذر الدرا تتا إلتت  تحديتتد أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا جتت  أألالقيتتنت ال تترارات اإلداريتتا جتت  

جت  توجيتح  م متنً  اتنمالً  ا المنظمتا ت تد  ن و نجتملا ج  قطتنع الطيتران المتدن  حيتث إالمنظمنت ال ن

ال تتلوك النتتردي والجمتتنا  داألتتل المنظمتتا وألنرج تتنا لان تتن تتنتتنوت جتت  درجتتا تأويرهتتن جتت   تتلوك 

ألتتر. نصا وذلتتك بتتين منظمتتا وأألتترى وقطتتنع آال تتنملين بوجتتح اتتنما وال تتلوك ا ألالقتت  بوجتتح ألتت

ووتتا وغيرهتتن التت  تن تتم طبي تتا وتامتتن أهميتتا هتتذر الدرا تتا جتت  أن تتن ت تتناد إدارات المنظمتتنت المبح

تأوير و نجا المنظما ج  أألالقينت ال رارات اإلداريا وان ان نت ن ال   تلوك ا جتراد ال تنملين جي تنا 

تطتتتوير نمتتتوذج متتتن أجتتتل األتبتتتنر ال القتتتنت بتتتين متغيتتترات  تتتتم  و ا نت بوجتتتح اتتتنموجتتت  أدا  المنظمتتت

 االم ت تتدات) نتتا متتنالماو  التنظيميتتا انن تتر الو نجتتا  نتتت متتنالدرا تتا الم تتت لا والتنب تتا والتتت  تاو  

والماونتا متن  أألالقيتنت ال ترار اإلداريالمتغيتر التتنبح و  (ا اترافو الم تنييرا و ا ال تيمو ا ا تجنهنتو 

قتتتترار ال دالتتتتاو ا تح يتتتتق المنن تتتتا)  )النتتتتوع ا جتمتتتتنا ا مرااتتتتنة الح تتتتوق( والمتغيتتتترات الو تتتتيطاو ا ا 

  .الألبرة ال مليا(و  المؤهل ال لم او 

متتن جميتتح ال تتنملين جتت  قطتتنع الطيتتران المتتدن  ا ردنتت  والبتتنلد اتتددهم  تمتتح الدرا تتاتاتتو ن مج

( 238ا تترداد )وتم  ( ا تبننا491وا يا وقد تم توزيح )تم األتينر اينا طب يا اشا ( جرداً 7395)

( ا تتتتتبننا للتحليتتتتل والم نلجتتتتا 296 تتتتالحيت ن وتتتتتم إألعتتتتنع )( ل تتتتدم 93ا تتتتتب ند ) وتتتتتم   ا تتتتتبننا

وجتتتود أوتتتر للو نجتتتا التنظيميتتتا جتتت  هتتتم النتتتتن ج اننتتتت أا و متتتن ا  تتتنليب اإلح تتتن يا تألدام اتتتدد تتتبن

أألالقينت ال رارات اإلداريا ج  المؤ  نت المبحووتاا  توا  الت  الم تتوى الالت  للو نجتا التنظيميتا 
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ن تبتي  ا ألترمجتنل وآ نوت ن تب  بتينأم ال  م توى ال مجنل من مجن ت تن النرايتا وذلتك الت  تنت

 جوهريتنً  وال يما والم ت داتا وه  من مجن ت الو نجا التنظيميتاا قتد أ ت مت إ ت نمنً أن ا ارافا 

ج  تن ير أألالقيتنت ال ترارات اإلداريتا بوجتح اتنما متح مالحظتا أن ا اتراف اننتت أاوتر الجوانتب 

 ال  الترتيب. تج  هذا ا مرا وم ال يما جنلم ت دا إ  نمنً 

قياس أثر عوامـل الثقافـة التنظيميـة فـي  " تعىوان (3191 ،وجواد ومو ت   المدان)دراسح   -

 ")أورانج( تصاالت األردنيةاال تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة 

ننيتتتذ إدارة الم رجتتتا جتتت  اوامتتتل الو نجتتتا التنظيميتتتا جتتت  ت هتتتدجت هتتتذر الدرا تتتا إلتتت  تحليتتتل أوتتتر

ا المتتتن ج  تتتتألدمت الدرا تتتوقتتتد اا  تتتنا ردنيتتتا متتتن وج تتتا نظتتتر ال تتتنملين جيت تتتن ت مجمواتتتا ا 

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 جتت  )نظتتم الم لومتتنتا 

دارة الم رجتتا جتت  إوال يتتندة( جتت  تننيتتذ  وال تتنملينا اال مليتتنتو أنظمتتا الحتتواجزا و ال ياتتل التنظيمتت ا و 

وجود أور ذو د لا إح ن يا ل وامل الو نجتا التنظيميتا جت  ال   الدرا ا  وأشنرت نتن جا المجمواا

 إدارة الم رجا.

س عمـى تطبيـق نمـوذج بـورتر لمقـوت التنافسـية الخمـ " تعىةوان (3199 ، جرادات)دراسح   -

ــار إســتراتيجيات األ ــالالشــركات الصــناعية الختي ــدراســة ميدا: عم ــة عم ى شــركات الصــناعات ني

 " ردنالغذائية في األ 

لل تتتوى التننج تتتيا الألمتتتس التتت  شتتترانت  بتتتورترنمتتتوذج تطبيتتتق  هتتتذر الدرا تتتا إلتتت  هتتتدجت

 .امنل مال ما لطبي ا امل نا لتماين تلك الشرانت من األتينر إ تراتيجينت أال ننانت الغذا ي
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لا بموجتتب قتتننون الشتترانت والم تتج( شتتراا  تتننانت غذا يتتا 69واشتتتمل مجتمتتح الدرا تتا التت  )

وب د ا بننات( ا 388ا ترجنع ) م  ت ااا تبنن (213) اليح تم توزيح وبنن ً ا ردن  امجتمح درا اا 

وبنلتتتتنل  بلتتتد اتتتدد  اجتتتراد اينتتتا الدرا تتتاأجنبتتتنت إ( ا تتتتبنننت ل تتتدم ااتمتتتنل 7)التتتتدقيق تتتتم ا تتتتب ند 

 ح ن  .اإل ( ا تبننا  نلحا للتحليل389ا  تبنننت الت  تم ااتمندهن )

 واننت متغيرات الدرا ا: المتغيرات الم ت لا )الت ديد بدألول مننج ين جدد ج  ال تننااا

حتتتدة التنتتتنجس بتتتين  الت ديتتتد بنلمنتوجتتتنت البديلتتتاا قتتتوة ت تتتنوميا المتتتوردينا قتتتوة ت تتتنوميا المشتتتترينا

 دة التالنتتتتتاا تتتتتترتيجيا قيتتتتتنإالمتغيتتتتترات التنب تتتتتا )و  ا(الشتتتتترانت ال تتتتتننانت الغذا يتتتتتا ال ن متتتتتا حنليتتتتتنً 

ح تتن  اإل تتنليب اإلح تتن يا ام تتنييس ا ا تتتألدام  وتتتم  ا  تتتراتيجيا الترايتتز(إ ا تتتراتيجيا التمتتنيزإ

بننا جت  جمتح البيننتنت الألن تا وقتد ااتمتدت الدرا تا الت  ا  تت االو ن  لتحليل بينننت الدرا ا

راتيجينت التننج تيا  تتاإل تراتيجيا التمتنيز هت  أجعتل إن أالدرا ا حيث ألل ت النتن ج إل   ل ذر

 تتراتيجينت إجتن  ترتيتب و لتطبي  ن من قبتل شترانت ال تننانت الغذا يتا لتح يتق الميتزة التننج تياا 

 زا تتراتيجيا التمي تإ تراتيجيا قيندة التالنتاا إ ال  التوال : همياا امنل التننج يا ح ب درجا ا 

ل وى التننج يا الألمتس الت  الشترانت ل بورتر نموذجأور تطبيق أجن  ترتيب و  ا تراتيجيا الترايزإ

 امتتتنل التننج تتتيا وح تتتب قتتتوة الوتتتأوير التتت  التتتتوال :ا  تتتتراتيجينت إال تتتننانت الغذا يتتتا  ألتيتتتنر 

لل تتتوى  بتتتورترنمتتتوذج أ د  ي تتتو ا  تتتتراتيجيا قيتتتندة التالنتتتاإ  تتتتراتيجيا الترايتتتزاإ تتتتراتيجيا التمتتتنيزا إ

 ي تتا التتت  تواج  تتن شتترانت ال تتننانت الغذا يتتا داة قويتتا لم رجتتا الت ديتتدات الر أالتننج تتيا الألمتتس 

ي تتدم و ا داة لت يتتيم جنذبيتتا ال تتننااأ تتتراتيجيا و اإلدارة اإلويشتتال ن طتتا بدايتتا للتحليتتل والبحتتث جتت  

امتتتل   تتتتومنر إطتتتنر نع ال تتترار دارة ال ليتتتن و تتتن  اإللتتت  إلل تتتوى التننج تتتيا الألمتتتس  بتتتورتر نمتتتوذجأ

 جعل.أتانولوجين الم لومنت بشال 
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دور الثقافـــة التنظيميــة وااللتـــزام التنظيمـــي فـــي  " تعىةةةوان (3199 ، بنتتت  اي تت )سةةح درا  -

 " تحسين أداء العاممين في القطاع المصرفي

ف ال  دور الو نجا التنظيميا وا لتزام التنظيم  جت  تح تين هدجت هذر الدرا ا إل  الت ر  

ج متن أجتل األتبتنر ال القتنت تطتوير نمتوذ تتم  ا حيتث أدا  ال نملين ج  ال طنع الم ترج  ا ردنت 

لماونتتا متتن )الو نجتتا نتتت متتن الو نجتتا التنظيميتتا ابتتين متغيتترات الدرا تتا الم تتت لا والتنب تتا والتتت  تاو  

)ا لتتزام  وا لتتزام التنظيمت  او نجتا المننج تا(و الو نجا الت نونياا و الو نجا اإلبدااياا و  االبيروقراطيا

نتا والماو   (أدا  ال تنملين)ر التتنبح واتذلك المتغي ت االم يتنري(ا لتزام و  ا لتزام الم تمراو  ال نطن ا

ن مجتمتح الدرا تا و ا وا لتزام بمتطلبنت الوظينا( االم رجاو جودة ال ملا و )حجم ال ملا  :من تاو 

( ا تتبننا وتتم 431توزيتح ) وقد تتم   ا( بنانً 34ردن واددهن )ا من جميح ال نملين ج  البنوك ج  

( ا تبننا 235ألعنع )إل دم  الحيت ن وتم  ا تبنننت (5نا وتم ا تب ند )( ا تبن221ا ترداد )

اتجنهتنت أن  الدرا تاهم نتتن ج أمن و  اح ن يااإل نليب ا  تألدام ادد من نب للتحليل والم نلجا

ت النتتن ج التت  وجتود و نجتتا امتتن دل ت ايجنبيتتا نحتو جميتح متغيتترات الو نجتا التنظيميتاإاينتا الدرا تا 

يجنبيتتا وبدرجتتا وتتأوير انليتتا ذات د لتتا إوجتتود االقتتا و  اردنا لتتدى البنتتوك جتت  تنظيميتتا  تتن دة 

دا  ال تتتنملين جتتت  ال طتتتنع الم تتترج  أ لتتتتزام التنظيمتتت  جتت  تح تتتين او  اح تتن يا لو نجتتتا المنظمتتتاإ

نمتتتتنط الو نجتتتتا أاوتتتتر أن تتتتن أن وتبتتتتي   (اح تتتتن يا لو نجتتتتا )ال تتتتوقإوجتتتتود وتتتتأوير ذو د لتتتتا و ا ردنتتتت ا 

ردنتتتتتت  تلي تتتتتتن الو نجتتتتتتا ا دا  ال تتتتتتنملين جتتتتتت  ال طتتتتتتنع الم تتتتتترج  أجتتتتتت  تح تتتتتتين  التنظيميتتتتتتا وتتتتتتأويراً 

ردن  ه  و نجتا المننج تا ا ن الو نجا التنظيميا ال ن دة ج  قطنع البنوك أامن تبين  االبيروقراطيا

 تلي ن البيروقراطيا.
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 الدراسات األجنبية ( ب)

 New international orgnizations" ب نوان:  (James & others, 2000)درا ا  -

in united state of america: input and output" 

ف التتتت  المنظمتتتتنت الجديتتتتدة الدوليتتتتا جتتتت  الو يتتتتنت المتحتتتتدة هتتتتدجت هتتتتذر الدرا تتتتا إلتتتت  الت تتتتر  

ا مريايا ومدى االقت ن بتح يق الميزة التننج يا  دا  أامنل تنا وااتمتدت هتذر الدرا تا الت  اتدد 

اإلبتداعا واتذلك  تينغا اتدد و ا دا ا و نشطا الدوليا والمتواردا من المتغيرات المرتبطا ب ن من ا 

 اوا  تتراتيجيا التمتنيز بتنلمنتج اامن النرعينت المرتبطا بنرق اإلدارة ال لينا وا  تراتيجيا ميزة الالنت

 ولغنيتنت الدرا تا تتم   اوا دا  اوحجتم المنظمتا اوالمبندأة جت  المغتنمرة اوا  تراتيجيا التمنيز بنل وق

 اننت( منظما ج  الو ينت المتحدة ا مرياياا و 76)  تبننا وزات ال  اينا ماونا منت ميم ا

وتبتين ا وال ت   ورا  التمتنيز بتنلمنتج ليتناالقتا طرديتا  بتين ألبترة اإلدارة ال وجود ه   النتن جهم أ

أن وتبتين ا التمتنيز بتنلمنتج واإلبتداعو  امؤشرات بين النمو ج  المبي نت وانألننض الالن ادم وجود

ا نشتتطا الدوليتتا ذات االقتتا و ا هننلتتك االقتتا عتت ينا بتتين ا نشتتطا الدوليتتا وال ن تتد متتن ا  تتتومنر

 مح م نيير الميزة التننج يا من قيندة التانليف والتمنيز بنلمنتج واإلبداع.

 A structural analysis of hong kong's" تعىوان( Shen & Dong, 2001) دراسح -

housing sector in the aftermath of the asian financial turmoil" 

 تين المنليتا آتحليتل م تتوى الربحيتا ل طتنع اإل تانن جت  أا تنب أزمتا الت   الدرا تاهذر هدجت 

التحتتتنلفا و الترايتتتزا و التمتتتنيزا و )قيتتتندة الالنتتتاا  م تتتتألدما نمتتتوذج بتتتورتر ل تتتوى المننج تتتا الألم تتتا

شتتدة و تتول المننج تتينا و ر التتداأللين الجتتددا ا واألتبتترت اتتدد متتن المحتتددات ومن تتن: تتتأويوالتنتتوع(

ر جتت  ال توى الت تتنوميا للمشتتترينا قتتوة المتتوردينا وت ديتتد البتدا ل. وأشتتنرت الدرا تتا إلتت  حتتدوث تغي تت

والتغير بشدة  انمو ال ننااو ب ض هذر ال وى جيمن يت لق بموانح الدألول مول ال ين ا الحاومياا 
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بينمتن ب يتت ب تض اوامتل موانتح التدألول  المتزودينالمننج ا والت  تؤور بشال جتدي الت  ربحيتا ا

بتتتدون تغييتتتر ن تتتبيًن موتتتل شتتت رة الشتتتراا وو   زبن ن تتتن وهتتتذا يشتتتال ميتتتزة تننج تتتيا للشتتترانت الابيتتترة 

 ال نملا بنل وق.

 Marketing strategy implementation: "ب نوان( Akroush,2007درا ا ) -

success factors :Aqualitive empirical investigation of service 

organizations in Jordan" 

 تتتتتراتيجينت الت تتتتويق جتتتت  إف التتتت  اوامتتتتل نجتتتتنح تطبيتتتتق لتتتت  الت تتتتر  إ هتتتتدجت هتتتتذر الدرا تتتتا

 تتتتراتيجينت الت تتتويق إالتتت  بحتتتث دقيتتتق  دبيتتتنت تطبيتتتق  وبنتتتن ً  اردنا المنظمتتتنت الألدميتتتا جتتت  

تطتتوير نمتتوذج ا تتت را   ج تتد تماتتن البنحتتث متتن  ال تتذر الدرا تتا ومن جيتتا نوايتتا  تتممت أل ي تتنً 

ل تد تتم ت تميم من جيتا ا و  تراتيجينت الت ويق جت  المنظمتنت الألدميتاإحول اوامل نجنح تطبيق 

( م نبلتتا جرديتتا م م تتا متتح متتديري 43) إجتترا البحتتث بن تتتألدام النمتتوذج النتتوا  وذلتتك متتن ألتتالل 

 ردن.ا يين ج  المنظمنت الألدميا ج  ذالت ويق والمديرين التنني

لتتتت  داتتتتم متتتتن جتتتتن  جتتتت  أدبيتتتتنت تطبيتتتتق إج هتتتتذر الدرا تتتتا ا  تاشتتتتنجيا النوايتتتتا وتشتتتتير نتتتتتن 

 تتتتراتيجينت إهميتتتا تو تتتيح نطتتتنق تطبيتتتق أ تتتتراتيجينت الت تتتويق ودرا تتتنت ن ال تتتنب ا حتتتول متتتدى إ

 تتراتيجينت الت تويق   تت لتق بتدا رة إن م ما تطبيتق أأي  جزا  المنظمااأالت ويق ليشمل م ظم 

 الت  الو نجتا التنظيميتا ال تن دة جي تنإعتنجا إانجا دوا ر المنظما الألدميا نمن تشمل ا  الت ويق ج ط و 

يتاون من ألم تا اوامتل  ا ت را ينً  ر البنحث نموذجنً ال  نتن ج هذر الدرا ا النوايا ج د طو   وبنن ً 

وال تتتتدرات  اماننتتتنتاإل :وهتتتذر ال وامتتتل هتتتت ا  تتتتراتيجينت الت تتتتويقإر ي تتتا  هنمتتتا لنجتتتتنح تطبيتتتق 

 الت نمتتل م  تتناإدارة قتتوى واوامتتل بي تتا المنظمتتا الألنرجيتتا و اتنظيميتتاالو نجتتا الو  ميتتزةاالت تتوي يا الم

 ظيمتت  للمنظمتتا متتح ا تتتراتيجيا الت تتويق المطتتورةلوتاييتتف ال ياتتل التن ممنر تتا الت تتويق التتداألل ا



 

 
43 

هتم ال وامتل المتؤورة جت  نجتنح أه   من وج ا نظر مديري الت ويق والمديرين التننيديين وألبرات ما

  تراتيجينت الت ويق.إيق تطب

نشتتطا ا ن ال وامتل التتت  يتاتتون من تتن انمتوذج البحتتث ا  تتت را   تشتتال مجمواتا م  تتدة متتن إ

 لت  ذلتكإعتف ا أ تتراتيجيا الت تويقإالت  تتداألل وتتانمل بطري ا م  دة لتؤور ج  نجنح تطبيتق 

ا  تتتت را   وال القتتتنت ن التتت  المتتتديرين ج تتتم ال القتتتا المتداأللتتتا والمتبندلتتتا بتتتين اوامتتتل النمتتتوذج أ

توعتتيح  ج تتد تتتم   األيتتراً أو ا  تتتراتيجينت الت تتويق لتتدي مإجتتل نجتتنح تطبيتتق أالم  تتدة بتتين اواملتتح متتن 

 تتتراتيجينت م إن ي تتتنيد من تتن المتتديرون لنجتتنح تطبيتتق أداريتتا والت تتوي يا التتت  يماتتن اإلالمعتتنمين 

وم تنهما البحتث جت   ات ويق تراتيجينت الإل  جرص بحث م ت بليا ج  ح ل إعنجا إ الت وي ياا

 هذا الح ل.

 Exploring the impact of informationب نوان: "( Al-Joubory, 2007درا ا ) -

technology on ais  " 

لتتتت  ا تاشتتتتنف وتحديتتتتد التحتتتتو ت المنديتتتتا جتتتت  بنيتتتتا نظتتتتم الم لومتتتتنت إ هتتتتذر الدرا تتتتا تهتتتتدج

ت التطتتورات جتت  تانولوجيتتن م نلجتتا دأذ إ ا الننتجتتا اتتن ا تتتألدام تانولوجيتتن الم لومتتنتايالمحن تتب

ل ح ي تت  ي تتنرب الوتتورة جتت  من جيتتنت وأ تتنليب وجتتودة ت تتميم نظتتم الم لومتتنت لتت  تحتتو  إالبيننتتنت 

لت  إدى التوظيف الماوف لتانولوجين الم لومنت ج  نظم الم لومنت المحن بيا أاذلك  المحن بياا

 .ي تنل الم لومتنت المحن تبياإلا وقنتوات ات تنل غيتر ت ليديت  نليب م نلجا ونمنذجأيجند ا  أللق و 

 تتبنب المنط يتتا التتت  ت تتف ورا  ااتبتتنر تانولوجيتتن الم لومتتنت ا جتت  الح ي تتا هننلتتك مجمواتتا متتن 

 تتبنب ا تتتأت  جتت  م دمتتا هتتذر و  متغيتتر ت تتميم حتترج لبنتتن  نظتتم الم لومتتنت المحن تتبيا الحديوتتاا

جت   انولوجيتن الم لومتنت أل و تنً   تتألدام الانتؤ لتا بحت رهتن التبنت  و أالمزاين التننج يا الت  

 امنل.ا وت ظيم ربحيا منظمنت  مجن ت ألنض التالناا
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اتتتذلك امتتتل البحتتتث التتت  تتتتأطير التحتتتو ت جتتت  البنيتتتا ا جتمنايتتتا لتتتنظم الم لومتتتنت المحن تتتبيا 

 وت تمتتد الدرا تتاا والت لتتيم المحن تب  والو نجتتا المحن تبياا م تتنوجا الم تنرات المحن تتبياا أل و تنً 

 ل جتت  نظتتم الم لومتتنت المحن تتبياايتتنس الامتت  للمتغيتترات المتبنتتنة جتت  ا تاشتتنف التحتتو  من جيتتا ال 

اوتر أالت   اتتوز  تم ت تميم ا تتبننا  انف من ورا  تننيدهدوال  الدرا اتمنم متطلبنت إوج   بيل 

دارات ذات االقتتتتتا مبنشتتتتترة ب متتتتتل نظتتتتتم الم لومتتتتتنت إجتتتتت   تننيتتتتتدينً  ومتتتتتديراً  محن تتتتتبنً  (288)متتتتتن 

تانولوجيتتن أر تت  قوااتتد من جيتتا جديتتدة جتت  ال تتتألدام ان أهتتم نتتتن ج هتتذا البحتتث أن ا ومتتالمحن تتبيا

 ت ميم نظم الم لومنت المحن بيا.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (:2-6) 

 إن أهم من يميز الدرا ا الحنليا ان الدرا نت ال نب ا يمان تلألي حا بنآلت :

 :المنظمتتتنت ا مريايتتتا الدرا تتتنت ال تتتنب ا التتتلبيتتتا غنأجريتتتت  مـــن حيـــث بيئـــة الدراســـة  

وشترانت  ياالتأمينج  ال طنع ال ل   وال طنع الألدم  انلألدمنت الم رجيا والألدمنت  وا وروبيا

قطتنع  ج  حين تم تطبيق الدرا تا الحنليتا جت  ا بنإلعنجا إل  ب ض المنظمنت ال ربيااإلت ن ت

 متغيرات غير م ت رة. ا ردن ا أي ج  بي ا اربيا ذات اإلنشن ات

 تنواتت ا تجنهتنت البحويتا للدرا تنت ال تنب اا التت  هتدجت قيتنس من حيـث هـدف الدراسـة :

جت  حتين  ت ت الدرا تا الحنليتا إلت   االو نجا التنظيميا ال  األتينر ا  تراتيجينت الت وي ياتأوير 

الشتترانت الم تتننا لتتدى  الو نجتتا التنظيميتتا التت  األتيتتنر ا  تتتراتيجينت الت تتوي يا أوتترالت تترف إلتت  

 .امتغير و يط تانولوجين الم لومنتودور  ن ردا قطنع اإلنشن ات درجا أول  ج  

  يمان اد الدرا ا الحنليا درا تا و تنيا وتحليليتاا لاون تن تأألتذ  :الدراسة منهجيةمن حيث

 وج ا نظر أرا  المديرين ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن. 
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 الـفـصل الثالث

 منهجية الدراسة 

 )الطريقة واإلجراءات(

 الم دما(: 2-9)

ا ألتيتتنر اإل تتتراتيجينت الت تتوي ياا ف التت  أوتتر الو نجتتا التنظيميتتا جتت الت تتر   الدرا تتا هتتدجت

 الن ل و نًن لمن ج هذا هذر ا هداف تننول قولتح ي اودور تانولوجين الم لومنت امتغير و يط

والمتغيترات الديمغراجيتا  جتراد اينتا الدرا تاا  االدرا ا واينت تنا وأنمتوذج الدرا تا ومجتمح االدرا ا

أدوات الدرا تتا وم تتندر الح تتول التت  الم لومتتنتا والم نلجتتنت اإلح تتن يا الم تتتألدماا  واتتذلك

 و دق أداة الدرا ا ووبنت ن.

 ة الدراسة(: منهجي2-2)

ف الت  متدى ا  تلوب الو تن  التحليلت  ب تدف الت تر   اجي تن البنحوت اتب تتدرا ا ميدانيتا 

)ال تتتتيم  رتبنطيتتتتا بتتتتين المتغيتتتترات الم تتتتت لا والمتمولتتتتا جتتتت  أب تتتتند الو نجتتتتا التنظيميتتتتااوجتتتتود االقتتتتا 

 تتتراتيجينت ا ر التتتنبح وهتتو وبتتين المتغي تتتجنهتتنت التنظيميتتا( ا التنظيميتتان الم ت تتدات التنظيميتتان 

والمتغيتتتر   تتتتراتيجيا الترايتتتز(إالتمتتنيزن   تتتتراتيجياإ تتتتراتيجيا قيتتندة التالنتتتان إ) :الت تتوي يا وأب تتتندر

)ال نن تر المنديتان قوااتد البيننتنت المشتتراان شتبانت  :الو يط وهو تانولوجيتن الم لومتنت وأب تندر

قطتنع  متدير ور تيس ق تم( جت من وج ا نظتر المتديرين ال تنملين جت  اإلدارات ال ليتن )و ا ت نل(ا 

تتتتم درا تتتا وتحليتتتل البيننتتتنت وم نرنتتتا متغيتتترات الدرا تتتاا وذلتتتك ب تتتدف اإلنشتتتن ات جتتت  ا ردنا إذ 

 ألتبنر النرعينت وبينن نتن ج الدرا ا وتو ينت ن.  االت نمل م  ن ج  
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 (: مجتمع الدراسة وعينتها2-2)

وال نملتا جت  ا ردن والبتنلد  الم تننا درجتا أولت  اإلنشتن يا شمل مجتمح الدرا ا الشرانت

ق تتتتنم والبتتتتنلد اتتتتددهم ا ورؤ تتتتن   يرينوحتتتتدة الم نينتتتتا المتتتتد ( شتتتترااا حيتتتتث اننتتتتت949اتتتتددهن )

ور تتتتيس ق تتتتم جتتتت  مجتمتتتتح الدرا تتتتا )الت ريتتتتر ال تتتتنوي لن نبتتتتا م تتتتنول  اإلنشتتتتن ات  اً متتتتدير  (9993)

 .(ا دا رة تانولوجين الم لومنت لن نبا م نول  اإلنشن ات 3199ا ردنيين

 عينة الدراسة: 

شراا من الشرانت الم ننا درجتا  (21) حب اينا اشوا يا بلد اددهن قنمت البنحوا ب  

 وتم تتتم   امتن إجمتنل  مجتمتح الدرا تتا )الشترانت الم تننا درجتا أولت ( (%31)لتح أولت  أي متن م د  

 اتدد بلتد( شتراا المدرو تاا حيتث 21)ت  حب اينتا شتملت جميتح المتدرا  ورؤ تن  ا ق تنم جت  الت

( مدرا  ورؤ ن  أق نما وبذلك ياتون اتدد المتدرا  8ومنن )ورؤ ن  ا ق نم ج  ال شراا  يريندالم

 .نً شأل  (341)ورؤ ن  ا ق نم 

 تتتم  و ا تتمنرة اليتاا  (341)قنمتت البنحوتا بتوزيتح ومتنن ا تتتمنرات الت  اتل شترااا أي  وتم    

المر تتتلاا وب تتتد جرزهتتتن تتتتم  تتتتبنننت ا متتتن إجمتتتنل  اتتتدد %( 84)( ا تتتتبننا بن تتتبا 319 تتتترداد )ا

ي ملتون جت   متديراً ( 998ل دم ااتمنل ت ب ت نا وبذلك ا ت رت ال ينتا الت  ) ا تبنننت( 2 تب ند )ا

يبتين أ تمن  هتذر الشتترانت  (9-2)الشترانت المشتمولا بنلدرا تا والتت  ألعت ت للتحليتل. والجتدول 

در التت  الت تتنط  متتح جتتم ا ورؤ تتن  ا ق تتنم اتتون  يريناينتتا الدرا تتا. وال تتبب ورا  األتيتتنر المتتد

 . ا بمتغيرات الدرا اننهيم المت ل  الم
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 أنموذج الدراسة (2-4)

 
 

 (0-2) شكل
 إعداد الباحثة المصدر

 

( 3119)ال تتبيحنتا  درا تا الت ااتمتدت البنحوتا جت  تحديتد متغيترات نمتتوذج الدرا تا بن  تتنند 

تنظيميتتتا(ا أمتتتن متتتن يت ل تتتق بتانولوجيتتتن ا تجنهتتتنت الن الم ت تتتدات التنظيميتتتان وهتتت  )ال تتتيم التنظيميتتتا

( 3113)الغتتتنلب  وال بتتتنديا  درا تتتا(ا و ALjoubory,2007الم لومتتتنت جناتمتتتدت التتت  متتتن أوردر )

شتتتبانت ا ت تتتنل(ا أمتتتن متتتن يتتترتبط بمتغيتتتر ن قوااتتتد البيننتتتنت المشتتتتراان وهتتت  )ال نن تتتر المنديتتتا

(ا Shen & Dong, 2001متتن: ) الت تتوي يا ج تتد تتتم  ا اتمتتند الت  وج تتا نظتتر اتتل   اإل تتراتيجينت

( والمتعتتمن 3199)جتتراداتا درا تتا ( و 3117( ودرا تتا )الب تتتنج ا Akroush, 2007)ودرا تتا 

 الترايز(. تراتيجيا إ نالتمنيز تراتيجيا إ نقيندة التالنا تراتيجيا )إ
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 المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة(: 2-5)

تتتت (3-2) الجتتتتدول   ال متتتترن الجتتتتنسن ) يمغراجيتتتتا  جتتتتراد اينتتتتا الدرا تتتتاح المتغيتتتترات الديوع 

إلتت  نتتتن ج التحليتتل الو تتن  للمتغيتترات ( 3-2) الجتتدولإذ يشتتير  ،(ال مليتتا ن الألبتترةم تتوى الت لتتيم

 أن ج تد أظ ترت النتتن ج م توى الت لتيمبجيمن يت لق  تجيبين من أجراد اينا الدرا ا. الديمغراجيا للم

متتتن المبحتتتووين هتتتم متتتن حملتتتا %( 81.2) أنو متتتا أو أقتتتل انوتتتننوي متتتن المبحتتتووين هتتتم  (7.1%)

هتتتم متتتن حملتتتا درجتتتنت الدرا تتتنت ال ليتتتن %( 4.5) درجتتتا الباتتتنلوريوسا جيمتتتن تبتتتين أن متتتن ن تتتبتح

هتتم متتن حملتتا %( 8.9) والمتعتتمنا درجتتا التتدبلوم ال تتنل ا والمنج تتتيرا والتتداتورارا وأن متتن ن تتبتح

اينتتا الدرا تتتا التتذي يتتن اس جتتت    لمتت  لتتدىا وهتتتذا يؤشتتر أهميتتا الم تتتتوى المتو تتطدرجتتا دبلتتوم 

 تجنهنت ال حيحا.إجنبنت م بن 

هتم  %(31.3) متن اتدد  تنوات الألبترة أن متن ن تبتح قد أظ رت النتن ج جيمن يت لق باتلو 

متتن أجتتتراد اينتتتا  %(98.7) وأن (  تتتناا95-99) تتتتتراوح اتتدد  تتتنوات ألبتترت م ال مليتتتا متتن ممتتن

هتم ممتن تزيتد  %(51.5) وأن (  تنواتا91-6) م متنالدرا ا هم ممن تتراوح ادد  نوات ألبرت 

هتتم ممتتن ت تتل اتتدد  تتنوات  %(91.6)  تتناا وأأليتترًا جتتإن (96) اتتدد  تتنوات ألبتترت م ال مليتتا التت 

متن ال ينتا لتدي م ألبترة  %(89.4)  نواتا إن هذر ا رقتنم تشتير إلت  أن (5) ألبرت م ال مليا ان

اتتن إجتترا  التطتتويرات والتح تتيننت جتت  جيتتدة جتت  مجتتنل اإلنشتتن ات ممتتن يج ل تتم جتت  موقتتح البحتتث 

 مجنل امل م اون م أ حنب مرااز وظينيا وقينديا ج  قطنع اإلنشن ات.

( وبن تبا 968ارتنتنع ن تبا التذاور بتين أجتراد اينتا الدرا تا حيتث بلتد اتددهم )ال  نتن ج ال تشيرو 

ا المدرو تا % ( من أامنر الم تجيبن لل ينت 27.4)  نإأمن بنلن با لمتغير ال مر ج%(ا 84.8)

 ألتترىن تتبا متتن الن تتنت ال مريتتا ا اوتتر وهتت  الن تتا ا  (  تتناأاور تتنا جتت45هتتم متتن الن تتا ال مريتتا )
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شتتتتالوا ن تتتتبا أشتتتتألنص  (5)حيتتتتث بلتتتتد اتتتتددهم  ( تتتتنا 35-98متتتتن وأقل تتتتن متتتتن الن تتتتا ال مريتتتتا )

(%2.5). 

 (2 -2) جدول
 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير الرقم

 العمر  1

 2.5 5  نا    35  –98من 
 24.7 49  نا    25  –36من 
 35.4 70  نا 45 –26من 

 37.4 74  نا   45أاور من 

 84.8 168 ذار الجنس 3
 15.2 30 أنو 

 مستوت التعميم   2

 7.1 14 وننويا انما أو أقل
 8.1 16 دبلوم متو ط

 80.3 159 وريوسبانل
 4.5 9 درا نت ال لينال

 الخبرة العممية 4

 10.6 21  نوات  جأقل 5
 18.7 37  نوات 91 – 6من 
 20.2 40  نا 95  –99من 
 50.5 100  نا  جأاور 96

 100.00 198  المجموع
  

 

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات(: 2-6)

ق التطتر   تتم   يالنظتر  الجننتب جنت   تطبي ت ا وآألتر نظتري جننتب نجتننبين تاونتت الدرا تا متن

 تاتمتداج تد  التطبي ت  الجننتب جت  أمتن بنلموعتوعا ال القتا ذات المننهيم والمبندئ ال لميتا م ظم إل 

الو نجتا التنظيميتا جت  أوتر  م رجتا إلت  ألاللتح متن  تدفت التذي والتحليلت  الو ن  المن ج ال  االبنحو
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ا تانولوجيتتتن الم لومتتتنت جتتت  قطتتتنع اإلنشتتتن ات جتتت  ا ردنا ودور الت تتتوي يا تألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينا

اتمتتدت الدرا تتا الحنليتتا جتت  جمتتح البيننتتنت او  االنرعتتينت واألتبتتنر جمتتح البيننتتنت وتحليل تتن ب تتدف

 والبرامج الم تألدما من ألالل:وأ نليب تحليل ن 

 للدرا ا ظريالن اإلطنر بنن  ب دف وذلك الجنم يان والر ن ل والدورينت لاتبا. 

  ا  تبنناا الت  تم إادادهن أل ي ًن لجمح البينننت والم لومنت الت  تت لق بموعوع الدرا ا

وقد شملت ا  تبننا اددًا من ال بنرات ت اس أهداف الدرا تا وأ ت لت نا  امن مجتمح الدرا ا

أألتتذ الألمن تت ا بحيتتث ت (Likert) م يتتنس ا تتتألدام تتتمجنبتتا الي تتن متتن قبتتل المبحتتووينا و ل 

 اإلح تتن   م البرنتتنمجاا تتتألدو غتتراض التحليتتل  تتيتم  (ا5-9)متتن  اتتل إجنبتتا أهميتتا ن تتبيا

(SPSS). 

 :ه ا ج  أرب ا أجزا ا  تبننا وق ت وقد 

 اج ترات( 4) متغيرات تت لق بنلأل ن ص الديمغراجيا ل ينا الدرا ا من ألاللتعمن  :األولالجزء 

 ال مليا(. )الجنسن ال مرن م توى الت ليمن الألبرة :وه 

ال يم التنظيميان  :تت لق بنلو نجا التنظيميا ابر والث انن ر وه متغيرات  تعمن :الثانيالجزء 

 ل ين  ن. ج رات( 91) و اتجنهنت التنظيمياا و  اوالم ت دات التنظيميا

 :تت لتتق بنإل تتتراتيجينت الت تتوي يا ابتتر والوتتا إ تتتراتيجينت وهتت  تعتتمن متغيتترات الثالــث:الجــزء 

( ج تتترة 93) وا  تتتتراتيجيا الترايتتتز و اا  تتتتراتيجيا التمتتتنيزو تيجيا قيتتتندة التالنتتتان إ تتتترا

 .ل ين  ن

ل نن تتر ا :تت لتق بتانولوجيتتن الم لومتنت ابتتر والوتتا انن تر وهتت  راتتعتتمن متغي تت الرابــع:الجـزء 

 ( ج رة ل ين  ن.99) ت نل وا شبانت و  قوااد البينننت المشتراانو المنديان 
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واتتنن الم يتتنس  ا(5-9متتن )جي تتن ( ج تترة تتتراوح متتدى ا  تتتجنبا 27) التت  ناوبتتذلك شتتملت ا  تتتبن

 ال  النحو اآلت : 

  يرموافق بشدة  ير موافق محايد موافق  موافق بشدة 

 5 4 2 3 9 

 

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة(: 2-7)

ن  ألتبنر النرعتينت وبنتاللتو ل لمؤشرات م تمدة تدام أهداف الدرا اا وذلك من ألالل 

ذلتك  تألدمت البنحوا ال ديد من الم نلجنت اإلح ن يا والموعحا أدننر و انموذج ألنص ب نا ج د 

 Amos) وبرنتنمج تحليتل الم تنر (،SPSS) اتمند ال  برننمج التحليل اإلح تن  ا من ألالل 

 تبننا الدرا اا ان هذر التنن ج  نادت ج  تحليل البينننت الت  تم جم  ن من ألالل إحيث ا (18

 يل : من ن منو 

 ارونبنخ ألنن للتأاد من درجا وبنت الم ينس الم تألدم. م نمل 

  نحراجتتتنت الم ينريتتتا متتتن أجتتتل اإلجنبتتتا اتتتن أ تتت لا الدرا تتتا وم رجتتتا ا المتو تتتطنت الح تتتنبيا و

 ا هميا الن بيا.

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

 نر بن تألدام برننمج تحليل الم نرتحليل الم  (Amos 18)  وذلك لبينن ا ور غير المبنشتر

 ألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا بوجود تانولوجين الم لومنت.اللو نجا التنظيميا ج  

 : ا هميا الن بيا الذي تم تحديدر طب ًن للم ينس اآلت 
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 = طول الن ا
 الحد ا دن  للبديل - الحد ا ال  للبديل

 ادد الم توينت
 

5-9 
= 

4 
= 9.22 

2 2 

 
 (2 -2الجدول )

 مستويات اإلجابة لمقياس ليكرت الخماسي

 الوسط الحسابي المستوت

 2.33 أقل من – 1 من منألنض

 3.66  – 2.33 من متو ط

 جأاور 3.67 من مرتنح

 

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 2-8)

 الصدق الظاهري أ(

تتتلظتتتنهري للم يتتتنس متتتن ال تتتدق ا للتح تتتق متتتن أاعتتتن  ال ي تتتا  بمجمواتتتا تتتت ننا  ا تتم 

بلد وقد ا ال لميا وال مليا ألبرت مب  د اإلجندة من  اة والت ويقالتدري يا المنتمين إل  الوم اإلدار 

ممتن زاد جت   ،(9 ينظتر الملحتق) (%911)  تتجنبا الاليتا وبلغتت ن تبا ا، (91) ادد المحامين

 . ل إلي نالتو   حا النتن ج الت  تم  
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  ثبات أداة الدراسة ب(

 تتممن أجل البرهنا ال  أن ا  تبننا ت يس ال وامل المتراد قين ت نا والتوبتت متن  تدق نا 

 ت يتتتتيم تمن تتتتك الم يتتتتنس بح تتتتنب تتتتتم   إذجتتتترا  األتبتتتتنر متتتتدى ا ت تتتتنق التتتتداألل  لن تتتترات الم يتتتتنسا إ

لم يتنسا وللتح تق متن وبتنت أداة يشتير إلت  قتوة ا رتبتنط والتمن تك بتين ج ترات ا التذي ارونبنخ ألنن

التترغم  والتت  االتت  درجتتنت أجتتراد اينتتا الوبتتنت ارونبتتنخ ألنتتن  تتت م ندلتتاالدرا تتا ب تتذر الطري تتاا طب  

لاتن متن الننحيتا  (Cronbach Alpha) لمنن تبامتن اتدم وجتود قوااتد قين تيا بأل توص ال تيم ا

انظتر )دارة وال لتوم اإلن تننيا جت  البحتوث المت ل تا بتنإل م  تو ً  (Alpha ≥ 0.60)ّ التطبي يتا ي تد

 (4 -2الجدول )                       (.4-2 الجدول

  (كرونباخ ألفا) معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة 

  ألفا( α) قيمة عدد الفقرات البعد الرقم
 2.75 4 ال يم التنظيميا 0
 2.45 2 الم ت دات التنظيميا 2
 1.75 2 تجنهنت التنظيمياا  2
 1.88 91 الو نجا التنظيميا 4
 1.71 5 إ تراتيجيا قيندة التالنا 5
 1.78 4 إ تراتيجيا التمنيز 6
 1.72 2  تراتيجيا الترايزإ 7
 2.42 93 ا  تراتيجينت الت وي يا 8
 1.78 2 الماوننت المنديا 9
 1.79 4 قوااد البينننت المشتراا 01
 1.78 4 ت نلا شبانت  00
 1.88 99 تانولوجين الم لومنت 02

 1.91 22 االستبانة ككل        
 



 

 
55 

 لت اممن يتدل  ل م نمالت الوبنت هذر ال  تمتح ا داة ب ورة انما بم نمل وبنت انل  وتد  

  .(Sekaran, 2003ت )وج ًن ل قدرة ا داة ال  تح يق أغراض الدرا ا

( والمترتبط 1.85تبننا هتو )أن أال  م نمل وبنت أب ند ا  ت (4-2)من الجدول  واتعح

إ تراتيجيا ( والمرتبط بمتغير 1.71ا جيمن يالحظ أن أدن  قيما للوبنت انن )لم ت دات التنظيميابن

وبشال انم تبتين م تنمالت الوبتنت إماننيتا وبتنت النتتن ج التت  يماتن أن ت تنر ان تن ا قيندة التالنا

 ا  تبننا نتيجا تطبي  ن.
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 الـفـصل الرابع

 ج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضياتنتائ
 

 

  المقدمــــــــة(: 0ـ  4)
 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة (: 2ـ  4)
 اختبار فرضيات الدراسة(: 2ـ  4)
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 الـفـصل الرابع

 نتائج التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 المقدمة(: 4-0)

أجراد اينا الدرا ا حول متغيترات الدرا تا  ي دف هذا الن ل إل  ارض نتن ج تحليل آرا 

 وقتتتد تتتتم   االم تمتتتدةا وتتتتم ا تتتتألدام ا و تتتنط الح تتتنبيا لت تتتدير الم تتتتوينتا وا نحراجتتتنت الم ينريتتتا

إلجنبتنت اينتا الدرا تا  لتحليتل الو تن ا ارض النتن ج الت  تغط  متغيترات الدرا تا وج تًن للتتنل :

 . ااألتبنر جرعينت الدراو  اان متغيرات الدرا ا

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة(: 4-2)
  :أواًل: القيم الثقافية في قطاع اإلنشاءات األردني
إلتت   االبنحوتتقطتتنع اإلنشتتن ات ا ردنتت ا لجتتأت جتت  لو تتف م تتتوى أهميتتا ال تتيم الو نجيتتا 

 للتح تتق متتن م نويتتا "t" وا ألتبتتنر التتتن  المتو تتطنت الح تتنبيا وا نحراجتتنت الم ينريتتاا ا تتتألدام 

 .(2 -4)ن  (3-4)ن  (9-4) وأهميا الن رةا امن هو موعح بنلجدول الن رة

  (0-4) جدول
 قيم المنظمةلومستوت األهمية  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  ثقافة المنظمة/ القيم ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

 ترتيب
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

يشجح المتدرا  ال تنملين جت  المنظمتا الت  المشتنراا جت   9
 مرتن ا 3 0.00 26.54 0.76 4.42 . نح ال رارات

تشتتتجح الو نجتتتا ال تتتن دة جتتت  المنظمتتتا المتتتدرا  التتت  اتتتدم  3
 مرتن ا 4 0.00 22.79 0.74 4.19 .محنبنة ال نملين

  تتتوجير ادالتتا يشتت ر تشتتجح الو نجتتا ال تتن دة المتتدرا  التت 2
 مرتن ا 2 0.00 31.42 0.65 4.45 .ب ن ال نملين

ألالقيتتتتا ال تتتتليما ئ ا يتتتترى المتتتتدرا  أن ا ولويتتتتا للمبتتتتند 4
 مرتن ا 1 0.00 39.84 0.57 4.63 وليس ا هداف المنديا.

 30.147 0.68 4.4225 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقيم الثقافية
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إذ تراوحتت  ا تيم المنظمتابإل  إجنبنت اينتا الدرا تا اتن ال بتنرات المت ل تا  (9-4) يشير الجدول

يتتتترى المتتتتدرا  أن " ن تتتترةالجتتتتن ت  ج تتتتد (ا4.62-4.99) المتو تتتتطنت الح تتتتنبيا ل تتتتذا المتغيتتتتر بتتتتين

بمتو تط ح تنب   جت  المرتبتا ا ولت  "هتداف المنديتالدألالقيا ال لميا وليس ا ولويا للمبندى  ا 

 وانحتتراف م يتتنري بلتتدا (4.4335) الح تتنب  ال تتنم البتتنلد التت  متتن المتو تتطوهتتو أ (4.62) بلتتد

المتتتدرا  التتت  اتتتدم محنبتتتنة تشتتتجيح الو نجتتتا ال تتتن دة جتتت  المنظمتتتا " جيمتتتن ح تتتلت الن تتترةا (1.57)

وهو أدن  من المتو ط الح نب   (4.99) " ال  المرتبا الراب ا وا أليرة بمتو ط ح نب ال نملين

 .(1.74) وانحراف م ينري (4.4335) الال  والبنلد

قتيم الدرا تا حتول متغيتر  الجدول أيعًن التشتت المنألنض ج  ا تجنبنت أجراد اينا نويبي  

قتتتيم بن راتتتح وهتتو متتن ي اتتس الت تتنرب جتت  وج تتتنت نظتتر أجتتراد اينتتا الدرا تتا حتتول أهميتتا  المنظمتتا

نالحتتظ أنتتح متتن ويشتتير الجتتدول أيعتتًن إلتت  الت تتنرب جتت  قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ  االمنظمتتا

ألالل م توينت الد لا لم تان هننك األتالجنت ج  وج نت نظر أجراد اينا الدرا ا حول ال بنرات 

لجميتتح ( 1.15) م تتتوينت الد لتتا أقتتل متتن إذ اننتتت انجتتا اقتتيم المنظمتتانتتا لمتغيتتر  تتا الماو  المت ل  

ت جتت  ا ردن متتن جتت  قطتتنع اإلنشتتن ا قتتيم المنظمتتان أن م تتتوى أهميتتا الن تترات. وبشتتال اتتنم تبتتي  

 وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 
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  (2 -4) جدول
 معتقدات المنظمةلومستوت األهمية  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  معتقدات المنظمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

ستوت م
 هميةاأل

يلتزم المدرا  بن نظما والت ليمنت  5
 مرتن ا 3 0.00 26.63 0.72 4.36 .ال ن دة ج  المنظما

ذ قرارات تألناي    المدرا  إل   6
 مرتن ا 2 0.00 15.49 0.90 3.99  .جمنايا أاور من النرديا

تألنذ قرارات اندلا اي    المدرا  إل   7
 مرتن ا 9 0.00 28.30 0.69 4.38  .ترع  أغلبيا ال نملين

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
 مرتفعة  0.00 23.4 0.77 4.23 لمعتقدات المنظمة

 
إلتتتتت  إجنبتتتتنت اينتتتتتا الدرا تتتتا اتتتتن ال بتتتتتنرات المت ل تتتتا بم ت تتتتتدات ( 3-4) يشتتتتير الجتتتتدول

 ن تترةالجتتن ت  دج تت ا(4.28-2.99) ر بتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تنبيا ل تتذا المتغي تت االمنظمتا

بمتو تتتط  جتتت  المرتبتتتا ا ولتتت  "تألتتتنذ قتتترارات اندلتتتا ترعتتت  أغلبيتتتا ال تتتنمليناي تتت   المتتتدرا  إلتتت  "

وانحتتراف م يتتنري ا (4.32) الح تتنب  ال تتنم البتتنلد وهتتو أالتت  متتن المتو تتط (4.28) ح تتنب  بلتتد

" الت  نردياتألنذ قرارات جمنايا أاور من الاي    المدرا  إل  " جيمن ح لت الن رةا (1.69) بلد

 وهتو أدنت  متن المتو تط الح تنب  الالت  والبتنلد (2.99) المرتبا الونلوا وا أليترة بمتو تط ح تنب 

الجتدول أيعتًن التشتتت المتنألنض جت  ا تتجنبنت أجتراد  ويبتين (ا1.91) وانحراف م يتنري (4.32)

نظتر أجتراد  ر م ت دات المنظما بن راتح وهو من ي اس الت نرب جت  وج تنتالدرا ا حول متغي   اينا

ويشتتتتير الجتتتتدول أيعتتتتًن إلتتتت  الت تتتتنرب جتتتت  قتتتتيم  ااينتتتتا الدرا تتتتا حتتتتول أهميتتتتا م ت تتتتدات المنظمتتتتا

المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت جتت  

نتتتا لمتغيتتتر م ت تتتدات المنظمتتتا إذ وج تتتنت نظتتتر أجتتتراد اينتتتا الدرا تتتا حتتتول ال بتتتنرات المت ل تتتا الماو  
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لجميح الن رات. وبشال انم يتبين أن م توى أهميا ( 1.15) م توينت الد لا أقل من اننت انجا

 م ت دات المنظما ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 

  (2-4) جدول
 لمنظمةتجاهات اإل ومستوت األهمية  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  تجاهات المنظمةا ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

8 
اتبتتتتتتتنرات ا يحتتتتتتترص المتتتتتتتدرا  التتتتتتت  إب تتتتتتتند 

الشأل تتتتتيا جتتتتت  الت نمتتتتتل متتتتتح ال تتتتتنملين جتتتتت  
 .المنظما

 مرتن ا 2 0.00 22.32 0.72 4.14

تطبيتتق قوااتتد و ين تتنت ونبتتتا ي تت   المتتدرا  ل 9
 مرتن ا 3 0.00 36.73 0.58 4.51 ال  ال نملين ج  المنظما.

ي تمتتتتتد المتتتتتدرا  م تتتتتنيير اتتتتتدة من تتتتتن ال تتتتتلوك  91
 مرتن ا 9 0.00 36.23 0.62 4.60   .ا ألالق  لت ييم أدا  ال نملين

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
 مرتفعة  0.00 31.76 0.64 4.41 تجاهات المنظمةال 

 
تجنهتتتتنت نإلتتتت  إجنبتتتتنت اينتتتتا الدرا تتتتا اتتتتن ال بتتتتنرات المت ل تتتتا ب( 2-4) يشتتتتير الجتتتتدول

 ن تترةالجتتن ت  ج تتد ا(4.61-4.94) ر بتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تنبيا ل تتذا المتغي تت االمنظمتا

بمتو ط  ول  ج  المرتبا ا "ق  لت ييم أدا  ال نمليني تمد المدرا  م نيير ادة من ن ال لوك ا ألال"

وانحتتراف م يتتنري ا (4.49) الح تتنب  ال تتنم البتتنلد وهتتو أالتت  متتن المتو تتط (4.61) ح تتنب  بلتتد

اتبتتنرات الشأل تيا جتت  الت نمتتل ا يحتترص المتتدرا  الت  إب تتند " جيمتتن ح تتلت الن ترة (ا1.63) بلتد

نت  متن وهتو أد (4.94) " الت  المرتبتا الونلوتا وا أليترة بمتو تط ح تنب مح ال تنملين جت  المنظمتا

الجدول أيعًن التشتتت  ويبين (ا1.73) وانحراف م ينري (4.49) المتو ط الح نب  الال  والبنلد

تجنهنت المنظما بن راتتح وهتو متن ي اتس االدرا ا حول متغير  جراد ايناأالمنألنض ج  ا تجنبنت 

أيعتًن  تجنهنت المنظما. ويشتير الجتدولاالت نرب ج  وج نت نظر أجراد اينا الدرا ا حول أهميا 
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إلتت  الت تتنرب جتت  قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن 

نتتتا لمتغيتتتر هنتتتنك األتالجتتتنت جتتت  وج تتتنت نظتتتر أجتتتراد اينتتتا الدرا تتتا حتتتول ال بتتتنرات المت ل تتتا الماو  

م لجميتح الن ترات. وبشتال اتن( 1.15) م تتوينت الد لتا أقتل متن تجنهنت المنظما إذ اننت انجتاا

تجنهنت المنظما جت  قطتنع اإلنشتن ات جت  ا ردن متن وج تا نظتر اينتا ايتبين أن م توى أهميا 

 الدرا ا انن مرتن ًن. 

  :في قطاع اإلنشاءات في األردنانيًا: اإلستراتيجيات التسويقية ث
لو تتف م تتتوى أهميتتا إ تتتراتيجيا قيتتندة التالنتتا جتت  قطتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردنا لجتتأت 

للتح ق متن  "t"ا تألدام المتو طنت الح نبيا وا نحراجنت الم ينرياا وا ألتبنر التن   البنحوا إل  

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

  (4-4) جدول
 ومستوت األهمية إلستراتيجية قيادة التكمفة "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  إستراتيجية قيادة التكمفة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

 تراتيجيا التالنا ا قل اأداة لتح يتق ميتزة إت تمد المنظما  99
 مرتن ا 2 0.00 24.98 0.72 4.27 .تجنر مننجي  ن تننج يا

نتتتتنج الوا تتتح التتتذي اإل تتتلوب أنتنج تتتن إلمنظمتتتا جتتت  تتبنتتت  ا 93
 نتنج.اإلل  تألنيض النا إيؤدي 

 مرتن ا 4 0.00 22.41 0.75 4.20

 مرتن ا 9 0.00 35.16 0.64 4.59 ت تنيد المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن. 92

94 
لاترونيتتا جتت  امليتتا شتترا  اإل تتلوب التجتتنرة أتتبتح المنظمتتا 

 مرتن ا 3 0.00 25.76 0.75 4.37 نج.نتاإلمدألالت 

 تتتوم المنظمتتتا بن  تتتتنندة متتتن مزايتتتن الشتتترا  باميتتتنت ابيتتترة ت 95
 مرتن ا 5 0.00 18.62 0.74 3.97 الحجم لت ليل التانليف.

ســتراتيجية إالمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري العــام لتوليــد 
 قيادة التكمفة

 مرتفعة  0.00 25.386 1.74 4.36

 

 ابإ تتراتيجيا قيتندة التالنتاإل  إجنبنت اينتا الدرا تا اتن ال بتنرات المت ل تا ( 4-4) لجدوليشير ا

ت تتتنيد " ن تترةالجتتن ت  ج تتد (ا4.59-2.97) ر بتتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تت
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 (4.59) بمتو تط ح تنب  بلتدج  المرتبا ا ول   "المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن

جيمتتتن ا (1.64) وانحتتتراف م يتتتنري بلتتتدا (4.26) الح تتتنب  ال تتتنم البتتتنلد أالتتت  متتتن المتو تتتط وهتتتو

" ت تتوم المنظمتتا بن  تتتنندة متتن مزايتتن الشتترا  باميتتنت ابيتترة الحجتتم لت ليتتل التاتتنليف" ح تتلت الن تترة

وهتو أدنت  متن المتو تط الح تنب  الالت   (2.97) ال  المرتبا الألنم ا وا أليرة بمتو ط ح تنب 

الجدول أيعًن التشتت المنألنض ج  ا تجنبنت  ويبين (ا1.74) وانحراف م ينري (4.26) دوالبنل

الدرا ا حول متغير توليد ا تألبنرات ال وق بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج  وج تنت  أجراد اينا

 . إ تراتيجيا قيندة التالنانظر أجراد اينا الدرا ا حول أهميا 

ج  قيم المتو طنت الح نبياا إذ نالحظ أنتح متن ألتالل  ويشير الجدول أيعًن إل  الت نرب

م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت جتتت  وج تتنت نظتتر أجتتراد اينتتا الدرا تتا حتتول ال بتتتنرات 

( 1.15) م تتوينت الد لتا أقتل متن إذ اننت انجا إ تراتيجيا قيندة التالنانا لمتغير المت ل ا الماو  

جت  قطتنع اإلنشتن ات  إ تراتيجيا قيندة التالنان م توى أهميا لجميح الن رات. وبشال انم يتبين أ

  ج  ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن.
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  (5 - 4) جدول
 ومستوت األهمية إلستراتيجية التمايز "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  إستراتيجية التمايز ت
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

16 
ت تتتت   المنظمتتتتا   تتتتت طنب ال تتتتنملين متتتتن ذوي 

 المؤهالت ال نليا.
 مرتن ا 4 0.00 20.11 0.74 4.06

 مرتن ا 9 0.00 34.10 0.60 4.46  تمرار.نت    المنظما لتطوير منتوجنت ن ب 17

18 
إلتتتتت  الن تتتتتم التتتتتدقيق لحنجتتتتتنت ت تتتتت   المنظمتتتتتا 

 الزبون لتح يق التميز.
 مرتن ا 3 0.00 28.36 0.66 4.34

19 
تننتق المنظمتا الت  ا بحتنث والدرا تنت لتح يتق 

 التميز.
 مرتن ا 2 0.00 25.14 0.71 4.27

المتو تتتتتتط الح تتتتتتنب  وا نحتتتتتتراف الم يتتتتتتنري ال تتتتتتنم توزيتتتتتتح 
ي نل ا تألبنرات ال وق  وا 

4.2825 0.6775 26.92 0.00 
 

 مرتن ا

 
إ تتتتتراتيجيا بإلتتتت  إجنبتتتتنت اينتتتتا الدرا تتتتا اتتتتن ال بتتتتنرات المت ل تتتتا ( 5-4) يشتتتتير الجتتتتدول

 ن تترةالجتتن ت  ج تتد ا(4.46-4.16) ر بتتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تت االتمتتنيز

وهتتتتو أالتتتت  متتتتن  (4.46) بمتو تتتتط ح تتتتنب  بلتتتتد " تتتتتمرارنت تتتت   المنظمتتتتا لتطتتتتوير منتوجنت تتتتن ب"

 جيمتن ح تلت الن ترةا (1.61) ننحراف م يتنري بلتدبتو ا (4.3835) لح نب  ال نم البتنلدا المتو ط

" التتت  المرتبتتتا الراب تتتا وا أليتتترة ت تتت   المنظمتتتا   تتتت طنب ال تتتنملين متتتن ذوي المتتتؤهالت ال نليتتتا"

وانحتتراف  (4.3835) وهتتو أدنتت  متتن المتو تتط الح تتنب  الالتت  والبتتنلد (4.16) بمتو تتط ح تتنب 

الدرا تا حتول  الجدول أيعًن التشتت المنألنض جت  ا تتجنبنت أجتراد اينتا يبينو  (ا1.74) م ينري

متغير إ تراتيجيا التمنيز بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج  وج نت نظر أجراد اينا الدرا ا حتول 

أهميتتا إ تتتراتيجيا التمتتنيز. ويشتتير الجتتدول أيعتتًن إلتت  الت تتنرب جتت  قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ 

ألتتتالل م تتتتوينت الد لتتتا لتتتم ياتتتن هنتتتنك األتالجتتتنت جتتت  وج تتتنت نظتتتر أجتتتراد اينتتتا  نالحتتتظ أنتتتح متتتن

م تتتوينت  نتتا لمتغيتتر إ تتتراتيجيا التمتتنيز حيتتث اننتتت انجتتاالدرا تتا حتتول ال بتتنرات المت ل تتا الماو  
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لجميتح الن ترات. وبشتال اتنم يتبتين أن م تتوى أهميتا إ تتراتيجيا التمتنيز ( 1.15) الد لا أقل متن

  ات ج  ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن.ج  قطنع اإلنشن 

  (6 - 4) جدول
 ومستوت األهمية إلستراتيجية التركيز "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

المتوسط  إستراتيجية التركيز ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 

 لفقرةا

مستوت 
 هميةاأل

ت تتتجيب المنظمتتا لحنجتتنت زبن ن تتن  31
 مرتن ا 3 000. 26.966 1.68 4.32 ج  ال طنع ال وق  الم ت دف.

جزا  من ال توق أت ت دف المنظما  39
 مرتن ا 2 000. 22.727 1.73 4.19 قوين .أنج ين   يوجد جي ن من

33 
تحتتتتتتتتتنجظ المنظمتتتتتتتتتا التتتتتتتتت  جتتتتتتتتتودة 
  منتجنت تتتتتتتتتن جتتتتتتتتت  الجتتتتتتتتتز  ال تتتتتتتتتوق

 .الم ت دف
 مرتن ا 9 000. 33.251 1.60 4.44

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 مرتفعة  000. 27.64 0.67 4.31 العام إلستراتيجية التركيز

 
إلتتتت  إجنبتتتتنت اينتتتتا الدرا تتتتا اتتتتن ال بتتتتنرات المت ل تتتتا بن  تتتتتجنبا ( 6-4) يشتتتتير الجتتتتدول

 ج تتتد ا(4.44-4.99) ر بتتتينبيا ل تتتذا المتغي تتإذ تراوحتتتت المتو تتطنت الح تتتن اإل تتتراتيجيا الترايتتتز

جتتت  المرتبتتتا  "تحتتتنجظ المنظمتتتا التت  جتتتودة منتجنت تتتن جتتت  الجتتز  ال تتتوق  الم تتتت دف" ن تتترةالجتتن ت 

ا (4.29) الح تتنب  ال تتنم البتتنلد وهتتو أالتت  متتن المتو تتط (4.44) بمتو تتط ح تتنب  بلتتد ا ولتت 

جتزا  متن ال توق   يوجتد أنظمتا ت تت دف الم" جيمتن ح تلت الن ترةا (1.61) وانحراف م ينري بلد

وهتتتو أدنتتت  متتتن  (4.99) " التتت  المرتبتتتا الونلوتتتا وا أليتتترة بمتو تتتط ح تتتنب قويتتتن أجي تتتن مننج تتتين 

الجدول أيعًن التشتتت  ويبين. (1.72) وانحراف م ينري (4.29) المتو ط الح نب  الال  والبنلد

الترايز بن راتح وهو متن ي اتس الدرا ا حول متغير إ تراتيجيا  جراد ايناأالمنألنض ج  ا تجنبنت 

ويشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير  الت نرب ج  وج نت نظر أجراد اينا الدرا ا حول أهميا إ تراتيجيا الترايز. 
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الجتتتدول أيعتتتًن إلتتت  الت تتتنرب جتتت  قتتتيم المتو تتتطنت الح تتتنبياا إذ نالحتتتظ أنتتتح متتتن ألتتتالل م تتتتوينت 

رات المت ل تتتا الد لتتتا لتتتم ياتتتن هنتتتنك األتالجتتتنت جتتت  وج تتتنت نظتتتر أجتتتراد اينتتتا الدرا تتتا حتتتول ال بتتتن

لجميتتتح ( 1.15) م تتتتوينت الد لتتتا أقتتتل متتتن الماونتتتا لمتغيتتتر إ تتتتراتيجيا الترايتتتز إذ اننتتتت انجتتتا

 تراتيجيا الترايز جت  قطتنع اإلنشتن ات إلالن رات. وبشال انم يتبين أن م توى أهميا ا  تجنبا 

 ج  ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 

  ومات في قطاع اإلنشاءات في األردنثالثًا: تكنولوجيا المعم

لو ف م توى تانولوجين الم لومنت ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردنا لجأت البنحوا إل  

للتح تتق متتتن م نويتتتا " t"ا تتتألدام المتو تتتطنت الح تتنبيا وا نحراجتتتنت الم ينريتتتاا وا ألتبتتنر التتتتن   

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

  (7-4) جدول
ومستوت األهمية لمعناصر المادية  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 لتكنولوجيا المعمومات

المتوسط  العناصر المادية لتكنولوجيا المعمومات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةألا

32 
 ت    المنظما لج ل الحن وب جز اً 
أ ن ين ج  إنجنز املينت ن الداألليا 

  .والألنرجيا
 مرتن ا 9 0.00 37.73 0.55 4.50

34 
يوجد لدى المنظما ا ج زة الالزما 

  .لتألزين البينننت والم لومنت
 مرتن ا 2 0.00 35.64 0.57 4.46

35 
ج زة والم دات ج  المنظما ا ت ناد 
 نتنج.اإلت ليل زمن  ال 

 مرتن ا 3 0.00 32.43 0.64 4.48

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
 لمعناصر المادية لتكنولوجيا المعمومات

 مرتفعة  0.00 35.27 0.58 4.48

 

إل  إجنبنت اينا الدرا ا اتن ال بتنرات المت ل تا بنل نن تر المنديتا ( 7-4) يشير الجدول

 ج تتد ا(4.51-4.46) ر بتتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تت اومتتنتلتانولوجيتتن الم ل
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جتتتت  إنجتتتتنز املينت تتتتن الداألليتتتتتا  أ ن تتتتينً  ت تتتت   المنظمتتتتا لج تتتتل الحن تتتتوب جتتتتز اً " ن تتتترةالجتتتتن ت 

الح تتنب   وهتتو أالتت  متتن المتو تتط (4.51) بمتو تتط ح تتنب  بلتتدجتت  المرتبتتا ا ولتت   "ألنرجيتتاوال

يوجتتد لتتدى المنظمتتا " جيمتتن ح تتلت الن تترةا (1.55) راف م يتتنري بلتتدوانحتتا (4.48) ال تتنم البتتنلد

 وا أليتتترة بمتو تتتط ح تتتتنب  الونلوتتتا" التتت  المرتبتتتا ا ج تتتزة الالزمتتتا لتألتتتزين البيننتتتنت والم لومتتتنت

 ا(1.57) وانحتتتراف م يتتتنري (4.48) وهتتتو أدنتتت  متتتن المتو تتتط الح تتتنب  الالتتت  والبتتتنلد (4.46)

الدرا تتا حتتول متغيتتر ال نن تتر  جتت  ا تتتجنبنت أجتتراد اينتتا الجتتدول أيعتتًن التشتتتت المتتنألنض ويبتتين

المنديا لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو متن ي اتس الت تنرب جت  وج تنت نظتر أجتراد اينتا الدرا تا 

حتتول أهميتتا ال نن تتر المنديتتا لتانولوجيتتن الم لومتتنت. ويشتتير الجتتدول أيعتتًن إلتت  الت تتنرب جتت  قتتيم 

ح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن هنتتنك األتالجتتنت جتت  المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ أنتت

وج تتتتنت نظتتتتر أجتتتتراد اينتتتتا الدرا تتتتا حتتتتول ال بتتتتنرات المت ل تتتتا الماونتتتتا لمتغيتتتتر ال نن تتتتر المنديتتتتا 

لجميتتح الن تترات. وبشتتال ( 1.15) م تتتوينت الد لتتا أقتتل متتن لتانولوجيتتن الم لومتتنت إذ اننتتت انجتتا

ا لتانولوجيتتن الم لومتتنت جتت  قطتتنع اإلنشتتن ات جتت  اتتنم يتبتتين أن م تتتوى أهميتتا ال نن تتر المنديتت

 ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 
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  (8-4) جدول
ومستوت األهمية لقواعد البيانات  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 المشتركة لتكنولوجيا المعمومات

قواعد البيانات المشتركة لتكنولوجيا  ت
 وماتالمعم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

36 
ت تتتناد قوااتتتد البيننتتتنت المنظمتتتا التتت  
حل مشنال ال مال  من ألالل من تتوجرر 

 .من م لومنت
 مرتن ا 9 0.00 37.38 0.60 4.60

37 
نت يوجتتتتتتد لتتتتتتدى المنظمتتتتتتا قوااتتتتتتد بيننتتتتتت

ت تتتتناد جتتتت  ت تتتتميم المنتجتتتتنت ح تتتتب 
 .حتينجنت ال مال ا

 مرتن ا 2 0.00 32.32 0.58 4.34

38 
يوجتتتتتتد لتتتتتتدى المنظمتتتتتتا قوااتتتتتتد بيننتتتتتتنت 

ف التتتتتتت  رغبتتتتتتتنت ت تتتتتتتناد جتتتتتتت  الت تتتتتتتر  
 .ال مال  الجديدة

 مرتن ا 4 0.00 29.72 0.61 4.28

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت  ل  39
 مرتن ا 3 0.00 32.30 0.60 4.39 .تحليل البينننت لال تنندة من ن

المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري العـام 
لقواعـــــــد البيانـــــــات المشـــــــتركة لتكنولوجيـــــــا 

 المعمومات
 مرتفعة   32.93 1.9 4.59

 

إلتت  إجنبتتنت اينتتا الدرا تتا اتتن ال بتتنرات المت ل تتا ب وااتتد البيننتتنت ( 8-4) يشتتير الجتتدول

-4.38) ر بتتتينتراوحتتتت المتو تتتطنت الح تتتنبيا ل تتتذا المتغي تتت إذ اراا لتانولوجيتتتن الم لومتتتنتتتتتتتالمش

ال  من ألتالل متن ت ناد قوااد البينننت المنظما ال  حل مشنال ال م" ن رةالجن ت  ج د ا(4.61

 وهتتو أالتت  متتن المتو تتط( 4.60) بمتو تتط ح تتنب  بلتتد جتت  المرتبتتا ا ولتت  "تتتوجرر متتن م لومتتنت

يوجتتد لتتدى " جيمتتن ح تتلت الن تترة(ا 0.60) نري بلتتدوانحتتراف م يتت(ا 4.59) الح تتنب  ال تتنم البتتنلد

 الراب تتتاالتتت  المرتبتتتا  "ف التتت  رغبتتتنت ال متتتال  الجديتتتدةالمنظمتتتا قوااتتتد بيننتتتنت ت تتتناد جتتت  الت تتتر  

( 4.59) وهتتتتو أدنتتتت  متتتتن المتو تتتتط الح تتتتنب  الالتتتت  والبتتتتنلد( 4.28) وا أليتتتترة بمتو تتتتط ح تتتتنب 

 لمتتتنألنض جتتت  ا تتتتجنبنت أجتتتراد اينتتتاالجتتتدول أيعتتتًن التشتتتتت ا ويبتتتين(. 0.61) وانحتتتراف م يتتتنري
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ر ب وااد البينننت المشتراا لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو من ي اس الت نرب الدرا ا حول متغي  

ج  وج نت نظتر أجتراد اينتا الدرا تا حتول أهميتا قوااتد البيننتنت المشتتراا. ويشتير الجتدول أيعتًن 

أنتتح متتن ألتتالل م تتتوينت الد لتتا لتتم ياتتن  إلتت  الت تتنرب جتت  قتتيم المتو تتطنت الح تتنبياا إذ نالحتتظ

هنتتتنك األتالجتتتنت جتتت  وج تتتنت نظتتتر أجتتتراد اينتتتا الدرا تتتا حتتتول ال بتتتنرات المت ل تتتا الماونتتتا لمتغيتتتر 

لجميح الن رات. وبشال ( 1.15) م توينت الد لا أقل من ب وااد البينننت المشتراا إذ اننت انجا

ا ج  قطنع اإلنشتن ات جت  ا ردن متن وج تا انم يتبين أن م توى أهميا ب وااد البينننت المشترا

 نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 

  (9-4) جدول
تصال  اال ومستوت األهمية لشبكات  "t" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم

 لتكنولوجيا المعمومات

المتوسط  تصال لتكنولوجيا المعموماتشبكات اال  ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tمة "قي
 المحسوبة

Sig* 
مستوت 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوت 
 هميةاأل

لاترونتتت  ي تتتناد إيتتتتوجر لتتتدى المنظمتتتا  نظتتتنم  21
 مرتن ا 3  1.11  25.75  1.63 4.57 .ج  تبندل الم لومنت بين ا ق نم المألتلنا

لاترونتت  للتوا تتل إيتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم  29
 مرتن ا 9 1.11  29.24  1.56 4.56 .مح ال مال  

23 
لاترونتت  ي تتنادهن إيتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم 

التتتت  التوا تتتتل متتتتح الشتتتترانت ا ألتتتترى التتتتت  
 .ت مل ج  ننس المجنل

 مرتن ا 2 1.11  38.13  1.65  4.21

لاترونتت  ي تتنادهن إيتتتوجر لتتدى المنظمتتا نظتتنم  22
 ف ال  حنجنت ال مال .ج   الت ر  

 امرتن  4 1.11  36.43  1.69  4.95

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
 تصال لتكنولوجيا المعموماتاال لشبكات 

 مرتفعة  1.11  22.28  2.12  4.295

إل  إجنبتنت اينتا الدرا تا اتن ال بتنرات المت ل تا شتبانت اإلت تنل ( 9-4) شير الجدولي  

 ج تتد ا(4.57-4.95) ر بتتينإذ تراوحتتت المتو تتطنت الح تتنبيا ل تتذا المتغي تت التانولوجيتتن الم لومتتنت

لاترونتتت  ي تتتناد جتتت  تبتتتندل الم لومتتتنت بتتتين ا ق تتتنم إنظتتتنم يتتتتوجر لتتتدى المنظمتتتا " ن تتترةالجتتتن ت 
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الح نب  ال نم  وهو أال  من المتو ط (4.57) بمتو ط ح نب  بلدج  المرتبا ا ول   "المألتلنا

ر لتدى المنظمتا نظتنم يتتوج" جيمتن ح تلت الن ترةا (1.63) وانحتراف م يتنري بلتدا (4.295) البنلد

 وا أليرة بمتو ط ح نب  الراب االمرتبا ج  " ف ال  حنجنت ال مال الت ر  لاترون  ي نادهن ج  إ

 (ا1.69) وانحتتراف م يتتنري (4.295) وهتتو أدنتت  متتن المتو تتط الح تتنب  الالتت  والبتتنلد (4.95)

ر شتتبانت متغي تتالدرا تتا حتتول  الجتتدول أيعتتًن التشتتتت المتتنألنض جتت  ا تتتجنبنت أجتتراد اينتتا ويبتتين

ت نل لتانولوجين الم لومنت بن راتح وهو من ي اس الت نرب ج  وج نت نظر أجراد اينا الدرا ا ا 

ت نل. ويشير الجدول أيعًن إل  الت نرب ج  قيم المتو طنت الح نبياا إذ ا حول أهميا شبانت 

أجتتتراد اينتتتا نالحتتتظ أنتتتح متتتن ألتتتالل م تتتتوينت الد لتتتا لتتتم ياتتتن هنتتتنك األتالجتتتنت جتتت  وج تتتنت نظتتتر 

م تتوينت الد لتا  إذ اننتت انجتا ات تنلا الدرا ا حول ال بنرات المت ل ا الماونا لمتغير شتبانت 

ت نل جت  قطتنع ا لجميح الن رات. وبشال انم يتبين أن م توى أهميا شبانت ( 1.15) أقل من

 اإلنشن ات ج  ا ردن من وج ا نظر اينا الدرا ا انن مرتن ًن. 

 الدراسة فرضياتاختبار  (:4-2) 

 الفرضية األولى
 

ن الم ت تتتدات الو نجيتتتان ال تتتيم الو نجيتتتا)أوتتتر ذو د لتتتا إح تتتن يا للو نجتتتا التنظيميتتتا وجتتتد ي  "

 نالتمتنيز تتراتيجيا إ نقيتندة التالنتا تتراتيجيا إ)الت  اإل تتراتيجينت الت توي يا ( تجنهنت الو نجيتاا 

 . "(  0.05) اند م توى د لا ل طنع اإلنشن ات ج  ا ردن( الترايز تراتيجيا إ

-4) النرعيا تم ا تألدام تحليل ا نحدار المت دد والذي تظ ر نتن جح بنلجدول ال  هذرجنبا ل 

91.)  
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 ( 01-4جدول )

 ختيار اإلستراتيجيات التسويقية اثر الثقافة التنظيمية عمى أل تحميل االنحدار المتعدد 

 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2) 
 ملمعا

 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 الحرية درجات

Sig* 
 مستوت
 الداللة

β 
 االنحدار معامل

T 

 المحسوبة

Sig* 
 مستوت
 الداللة

 استراتيجية

 قيادة

 التكلفة

0.54 0.29 26.53 

 3 وذذاراال

2.222 

 0.00 3.62 0.30 القيم

 0.00 3.78 0.32 معتقذاخ 593 الثواقي

 0.77 0.30- 0.02- تجاٌاخاال 597 المجموع

 استراتيجية

 التمايز
0.43 0.18 14.51 

 3 وذذاراال

2.222 

 0.64 0.47- 0.04- القيم

 0.00 3.16 0.29 معتقذاخ 593 الثواقي

 0.01 2.49 0.22 تجاٌاخاال 597 المجموع

 استراتيجية

 التركيز
0.29 0.08 5.89 

 3 وذذاراال

2.22 

 0.69 0.39 0.04 القيم

 0.00 3.21 0.31 معتقذاخ 593 قيالثوا

 0.38 0.87- 0.08- تجاٌاخاال 597 المجموع

 
  الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاتأوير ( 91-4الجدول )عح و ي

. ا ردن ج  اإلنشن ات ل طنع( الترايز  تراتيجياإ التمنيزن  تراتيجياإ التالنان قيندة  تراتيجياإ)

 ل نن ر الو نجا التنظيميا رت نتن ج التحليل اإلح ن   وجود تأوير ذي د لا إح ن يا إذ أظ

 R  ا رتبنط م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع التالنا قيندة تراتجيا إاألتينر ال  

 أي أن من قيمتح ا(0.29) ج د بلد 3R أمن م نمل التحديد(.   0.05) م توى اند( 0.54)

ا الو نجا التنظيميا ب نن رهنننتج ان جيا قيندة التالنا ياألتينر ا ترات التغيرات ج  من( 39%)

( -0.02) نل ن ر الم ت دات( 1.23) نل ن ر ال يمβ (1.21 ) بلغت قيما درجا التأوير حيث

وه  دالا ( 26.53)المح وبا الت  بلغت  F  قيما التأوير هذا م نويا ويؤاد. ل ن ر ا تجنهنت

 الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاتأوير لذا تواد  (.  0.05) ىاند م تو 

 .ا ردن ج  اإلنشن ات ل طنع( التالنا قيندة  تراتيجياإ)
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 اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاوير أامن بينت هذر النتيجا وجود ت

. إذ أظ رت نتن ج التحليل ا ردن ج  اتاإلنشن  ل طنع( التمنيز  تراتيجياإ)  الت وي يا

 تراتجيا إاألتينر ال   ل نن ر الو نجا التنظيميااإلح ن   وجود تأوير ذي د لا إح ن يا 

  ) م توى اندR (1.42 )  ا رتبنط م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع التمنيز

 من التغيرات ج ( %98) يمتحأي أن من ق ا(0.18) ج د بلد 3R أمن م نمل التحديد(. 0.05

 بلغت قيما درجا التأوير ثتيتحا الو نجا التنظيميا ب نن رهنننتج ان  تراتجيا التمنيز إاألتينر 

β (-1.14 )ويؤاد. ل ن ر ا تجنهنت( 1.33) نل ن ر الم ت دات( 1.39) نل ن ر ال يم 

  ) د م توىتنتا ات  دالتوه( 94.59)المح وبا الت  بلغت  F  قيما التأوير هذا م نويا

  تراتيجياإ)  الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاتأوير لذا تواد  (.0.05

 .ا ردن ج  اإلنشن ات ل طنعالتمنيز( 

 اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاوير أوجود تإل  النتيجا أشنرت امن 

. إذ أظ رت نتن ج التحليل ا ردن ج  اإلنشن ات ل طنع( رايزالت  تراتيجياإ)  الت وي يا

 تراتجيا إاألتينر ال   ل نن ر الو نجا التنظيميااإلح ن   وجود تأوير ذي د لا إح ن يا 

  ) م توى اندR (1.39 )  ا رتبنط م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع ترايزال

 من التغيرات ج ( %8) أن من قيمتح أي ا(1.18) ج د بلد 3R أمن م نمل التحديد(. 0.05

 بلغت قيما درجا التأوير حيثا الو نجا التنظيميا ب نن رهنننتج ان  ترايزال تراتجيا إاألتينر 

β (1.14 )ويؤاد ال ن ر ا تجنهنت( -1.18) نل ن ر الم ت دات( 1.29) نل ن ر ال يم 

  ) وىتتت تند متدالا ا  توه( 5.89)المح وبا الت  بلغت  F  قيما التأوير هذا م نويا

  تراتيجياإ)  الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   التنظيميا الو نجاتأوير لذا تواد  (.0.05

 .ا ردن ج  اإلنشن ات ل طنعالترايز( 
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 الفرضية الثانية

 تيم التنظيميتان الم ت تدات التنظيميتان )ال   يوجد أور ذو د لا إح ن يا للو نجا التنظيميا"

 نالبيننتتنت المشتتتراا قوااتتد ال نن تتر المنديتتان)التت  تانولوجيتتن الم لومتتنت التنظيميتتا(  جنهتتنتتا 

 .("  0.05)ن ات ج  ا ردن اند م توى د لا ل طنع اإلنش( ت نلا شبانت 

-4) ار المت دد والذي تظ ر نتن جح بنلجدولدا تألدام تحليل ا نح تم   االنرعياهذر جنبا ان ل 
 (00-4جدول )                                 (.99

 تكنولوجيا المعموماتعمى ثر الثقافة التنظيمية أل تحميل االنحدار المتعدد 
 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2) 
 معامل
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 الحرية درجات

Sig* 
 مستوى
 الداللة

β  
 االنحدار معامل

T 
 المحسوبة

Sig* 
 مستوى
 الداللة

 تكنولوجيا
 المعلومات  

0.28 0.08 5.56 

 3 نحداراال

00001 

 0.18 1.34 0.13 القيم

 0.02 2.40 0.23 معتقدات 193 البواقي

 0.42 0.81- 0.08- تجاهاتاال 191 المجموع

يتن الم لومتنت  )ال نن تر الت  تانولوج التنظيميتا لو نجتالتأوير وجود ( 99-4من الجدول )يتعح 

ت تتنل( ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن. إذ أظ تترت ا ن شتتبانت يننتتنت المشتتترااالمنديتتان قوااتتد الب

األتيتنر الت   ل نن تر الو نجتا التنظيميتانتن ج التحليل اإلح ن   وجود تتأوير ذي د لتا إح تن يا 

 انتتتدR (1.38 )  ا رتبتتتنط م نمتتتل بلتتتد إذ ا ردنا جتتت  اإلنشتتتن ات ل طتتتنعتانولوجيتتتن الم لومتتتنت  

( متتن %8أي أن متتن قيمتتتح ) ا(1.18ج تتد بلتتد ) 3Rأمتتن م نمتتل التحديتتد (.   0.05) م تتتوى

بلغت قيما  حيثا الو نجا التنظيميا ب نن رهنننتج ان تانولوجين الم لومنت  األتينر  التغيرات ج 

ل ن تتتتتتتر ( -1.18ن )ل ن تتتتتتتر الم ت تتتتتتتدات( 1.32ن )ل ن تتتتتتتر ال تتتتتتتيمβ (1.92 )درجتتتتتتتا التتتتتتتتأوير 

( وهتت  دالتتا انتتد 5.56المح تتوبا التتت  بلغتتت ) F  قيمتتا يرالتتتأو هتتذا م نويتتا ويؤاتتد. ا تجنهتتنت

ال نن تتر )التت  تانولوجيتتن الم لومتتنت   التنظيميتتا الو نجتتاتتتأوير اتتد لتتذا تؤ (.   0.05م تتتوى )

  .ل طنع اإلنشن ات ج  ا ردن( ت نلا ن شبانت المنديان قوااد البينننت المشتراا
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 الفرضية الثالثة 

البيننتنت  قوااتدن ال نن ر المنديتا)يا لتانولوجين الم لومنت أور ذو د لا إح ن وجد ي  "

تراتيجيا ت تإ نقيتندة التالنتا تتراتيجيا إ) تتراتيجينت الت توي يا اإلال  ( ت نلا شبانت ن المشتراا

 . "(  0.05)د م توى د لا  تنتل طنع اإلنشن ات ج  ا ردن ا( الترايز تراتيجيا إن التمنيز

والتتتذي تظ تتتر نتن جتتتح  اار المت تتتددا تتتتألدام تحليتتتل ا نحتتتد رعتتتيا تتتتم  النهتتتذر نبا اتتتن تجتتتل 
 (02-4جدول )                 (.93-4)بنلجدول 

 ختيار اإلستراتيجيات التسويقية  افي ألثر تكنولوجيا المعمومات تحميل االنحدار المتعدد 

 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2) 
 معامل
 التحديد

F 

 المحسوبة

DF 

 حريةال درجات

Sig* 
 مستوت
 الداللة

β 
 االنحدار معامل

T 

 المحسوبة

Sig* 
 مستوت
 الداللة

 تراتيجيا إ
 قيندة التالنا

0.50 0.25 21.49 

 2 نحدارا 

1.111 

ال نن ر 
 المنديا

0.28 3.82 0.00 

 992 البواق 
قوااد 
 البينننت

0.04 0.52 0.61 

 997 المجموع
نت شبا

 ا ت نل 
0.29 4.28 0.00 

 تراتيجيا إ
 التمنيز

0.43 0.19 14.94 

 2 نحدارا 

1.111 

ال نن ر 
 المنديا

0.36 4.65 0.00 

 992 البواق 
قوااد 
 البينننت

0.17 2.31 0.02 

 997 المجموع
نت شبا

 ا ت نل
1.18-  -1.16 0.25 

 تراتيجيا إ
 الترايز

0.48 0.23 19.13 

 2 نحدارا 

1.11 

ال نن ر 
 المنديا

0.33 4.40 0.00 

 992 البواق 
قوااد 
 البينننت

0.19 2.65 0.01 

 997 المجموع
نت شبا

 ا ت نل
0.06 0.91 0.36 
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ت تأوير تانولوجين الم لومنت  )ال نن ر المنديان قوااد البيننن( يتعح 93-4) من الجدول

ن يجيا قيندة التالنا تراتإألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا  )ات نل( ج  ا ن شبانت المشتراا

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

 تراتجيا إاألتينر ال   ل نن ر تاتولوجين الم لومنتاإلح ن   وجود تأوير ذي د لا إح ن يا 

 ) م توى اندR (1.51 )  طا رتبن م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع التالنا قيندة

 0.05 3(. أمن م نمل التحديدR ( 0.25ج د بلد)( من التغيرات ج %35أي أن من قيمتح ) ا 

بلغت قيما درجا  حيثا تانولوجين الم لومنت ب نن رهنننتج ان  تراتجيا قيندة التالنا إاألتينر 

( 0.29) ن المشتراا لبينننتقوااد ال ن ر ( 1.14) نل ن ر  ال نن ر المندياβ (0.28 ) التأوير

وه  ( 21.49) المح وبا الت  بلغت F  قيما التأوير هذا م نويا ويؤاد. ت نلا شبانت  ل ن ر

 اإل تراتيجينت ألتينراال   تانولوجين الم لومنتتأوير لذا تواد  (.  0.05) دالا اند م توى

 .ردنا  ج  اإلنشن ات ل طنع( التالنا قيندة  تراتيجياإ) الت وي يا

ولوجين نل نن ر تاأظ رت نتن ج التحليل اإلح ن   وجود تأوير ذي د لا إح ن يا امن 

 م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع منيزالت قيندة تراتجيا إاألتينر ال   الم لومنت

أي  ا(0.19ج د بلد ) 3R(. أمن م نمل التحديد   0.05) م توى اندR (0.43 )  ا رتبنط

تانولوجين ننتج ان  تراتجيا قيندة التمنيز إاألتينر  ( من التغيرات ج %99قيمتح )أن من 

 نل ن ر  ال نن ر المندياβ (0.36 ) بلغت قيما درجا التأوير حيثا الم لومنت ب نن رهن

 هذا م نويا ويؤاد. ت نلا شبانت ل ن ر ( 0.08-) ن المشتراا قوااد البينننت ل ن ر( 0.17)

اد ؤ لذا ت (.  0.05) توىت تد متنتا ات  دالتوه( 14.94) المح وبا الت  بلغت F  قيما التأوير

 ل طنعالتمنيز(   تراتيجياإ)  الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   تانولوجين الم لومنتتأوير 

 .ا ردن ج  اإلنشن ات

 ومنتولوجين الم لنل نن ر تاوجود تأوير ذي د لا إح ن يا إل  النتيجا أشنرت امن 

 R  ا رتبنط م نمل بلد إذ ا ردنا ج  اإلنشن ات ل طنع رايزالت قيندة تراتجيا إاألتينر ال  

أي أن من قيمتح  ا(0.23ج د بلد ) 3R(. أمن م نمل التحديد   0.05) م توى اند( 0.48)
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تانولوجين الم لومنت ننتج ان  تراتجيا قيندة الترايز إاألتينر  ( من التغيرات ج 23%)

قوااد ( 1.99) نال نن ر المنديا ل ن رβ (1.22 ) بلغت قيما درجا التأوير حيثا ن رهنب ن

 F  قيما التأوير هذا م نويا ويؤاد. ت نلا شبانت ل ن ر ( 1.16) نالمشتراا البينننت

تانولوجين تأوير اد ؤ لذا ت (.  0.05) وه  دالا اند م توى( 99.92) المح وبا الت  بلغت

 ج  اإلنشن ات ل طنعالترايز(   تراتيجياإ)  الت وي يا اإل تراتيجينت ألتينراال   الم لومنت

  .ا ردن

  الفرضية الرابعة

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

 تراتيجيا إ نة التالنا تراتيجيا قيندإ)ألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا اج  ( التنظيميا تجنهنتا 

متغيرًا بوجود تانولوجين الم لومنت  ل طنع اإلنشن ات ج  ا ردن ( تراتيجيا الترايزإالتمنيزن 

 . "(  0.05)و يطًن اند م توى د لا  
 

 التكلفة قيادة ستراتيجيةإ -1

بن تتتتألدام  Path Analysisألتبتتنر هتتتذر النرعتتتيا تمتتتت ا  تتتت ننا بأ تتلوب تحليتتتل الم تتتنر  

 .SPSSالمداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا  Amos 18مج برنن

 تتيم التنظيميتتان ال)لو نجتتا التنظيميتتا انتتتن ج تحليتتل الم تتنر لتتتأوير  (92-4) إذ يوعتتح الجتتدول

 تتتتراتيجيا إ)ألتيتتتنر اإل تتتتراتيجينت الت تتتوي يا  اجتتت  ( التنظيميتتتا تجنهتتتنتا الم ت تتتدات التنظيميتتتان 

بوجتتتتود  ل طتتتتنع اإلنشتتتتن ات جتتتت  ا ردن ( تتتتتراتيجيا الترايتتتتزإ تتتتتراتيجيا التمتتتتنيزن إ نقيتتتتندة التالنتتتتا

ذو د لتتا إذ أظ تترت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن   وجتتود تتتأوير  امتغيتترًا و تتيطنً تانولوجيتتن الم لومتتنت 

جتتت  ( التنظيميتتتا تجنهتتتنتا  تتتيم التنظيميتتتان الم ت تتتدات التنظيميتتتان ال)إح تتتن يا للو نجتتتا التنظيميتتتا 

بوجتتود  ( ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردنالتالنتتا  تتتراتيجيا قيتتندةإ)اإل تتتراتيجينت الت تتوي يا  ألتيتتنر ا
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 المح وبا  Chi2 إذا بلغت قيما ا تراتيجيا قيندة التالناإمتغيرًا و يطًن ال  تانولوجين الم لومنت 

 Goodness of(. وبلغتت قيمتا   0.05ت ذات د لتا انتد م تتوى )ت تتيت  لتوهت(ا 1.74)

Fit Index (GFI( وهتتو مؤشتتر مال متتا الجتتودة متتن قيمتتتح )وهتت  ت بتتر1.99 ) المال متتا  اتتن(

Comparative Fit Index  (CFI( )9 )التنما(. وبننس ال ينق بلد مؤشر الموا ما الم تنرن

 Root Meanت بر ان الم نربا التنماا وبلد الجذر التربي   لمتو طنت الألطتأ الت ريبت    وه

Square Error of Approximation (RMSEA( )1.11 .وه  م نربا ل يما ال نر ) 

وير أن ال تتتيم والم ت تتتدات اننتتتت ذات تتتتأتبتتتين الو نجتتتا التنظيميتتتا وير متغيتتترات أوانتتتد جحتتتص تتتت

متن أقتلا أج 1.15( بنلترتيتب وهت  دالتا انتد م تتوى 1.965ا 1.946ح ن ين  بلتد )إمبنشر دال 

(  النتتتن ج 92-4) د لتتا ا ح تتن ياا ويبتتين الجتتدول تد ا تجنهتتنت جلتتم تبلتتد قيمتتا )ت( م تتتوى الب  

 (02-4جدول )                      المرتبطا بذلك.  

( قيادة التكمفة ستراتيجيةإ) عمى مثقافة التنظيميةلثر أنتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود 
 بوجود تكنولوجيا المعمومات متغيرًا وسيطاً  لقطاع اإلنشاءات في األردن

 

 نالبيا
Chi2 

 المحسوبة
GFI CFI RMSEA 

Direct Effect 

 التهثير المباشر
Indirect Effect  
التاثير  ير 
 المباشر

Sig* 
مستوت 
 R W Sig المتغير الداللة

استراتيجية 
قيادة 
 التكمفة

 

1.74 9 9 1.15 

 0.005 0.146 ال يم 

 0.003 0.165 الم ت دات  1.99 1.11138918

 0.762 0.012- تجنهنتا 

 

 الجذر التزتيعي لمتوسطاخ الخطـأ التقزيثي ويجة أن يقتزب مه الصفز
Root Mean Square Error of Approximation 
must Proximity to Zero 

RMSEA: 

 :Goodness of Fit Index must Proximity to one GFI مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض  أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
 :Comparative Fit Index must Proximity to one CFI مؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ

التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه * 

   المتغيزاخ
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  التمايز ستراتيجيةإ -2

بن تتتتألدام  Path Analysisأ تتلوب تحليتتتل الم تتتنر ألتبتتنر هتتتذر النرعتتتيا تمتتتت ا  تتتت ننا ب 

 .SPSSالمداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا  Amos 18برننمج 

 تتتتيم التنظيميتتتتان ال)لو نجتتتتا التنظيميتتتتا ا نتتتتتن ج تحليتتتتل الم تتتتنر لتتتتتأوير (94-4) إذ يوعتتتتح الجتتتتدول

 تتتتراتيجيا إ)اتيجينت الت تتتوي يا  ألتيتتتنر اإل تتتتر اجتتت  ( التنظيميتتتا تجنهتتتنتا الم ت تتتدات التنظيميتتتان 

بوجتتتتود  ل طتتتتنع اإلنشتتتتن ات جتتتت  ا ردن ( تتتتتراتيجيا الترايتتتتزإ تتتتتراتيجيا التمتتتتنيزن إ نقيتتتتندة التالنتتتتا

ذو د لتتا  تتتأويررت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن   وجتتود إذ أظ تتمتغيتترًا و تتيطًن تانولوجيتتن الم لومتتنت 

جتتت  ( التنظيميتتتا تجنهتتتنتا ات التنظيميتتتان  تتتيم التنظيميتتتان الم ت تتتدال)إح تتتن يا للو نجتتتا التنظيميتتتا 

بوجتتتتتود   تتتتتتراتيجيا التمتتتتتنيز( ل طتتتتتنع اإلنشتتتتتن ات جتتتتت  ا ردنإ)ألتيتتتتتنر اإل تتتتتتراتيجينت الت تتتتتوي يا ا

وهتت  ذات د لتتا (ا 9.19) المح تتوبا  Chi2 إذا بلغتتت قيمتتامتغيتترًا و تتيطًن تانولوجيتتن الم لومتتنت 

( وهتو مؤشتر GFI) Goodness of Fit Index(. وبلغتت قيمتا   0.05انتد م تتوى )

)المال متتتا التنمتتتا(. وبتتتتننس ال تتتينق بلتتتد مؤشتتتتر  ( وهتتت  ت بتتتتر1.99مال متتتا الجتتتودة متتتتن قيمتتتتح )

( وهتو ت بتر اتن الم نربتا التنمتاا CFI( )9)  Comparative Fit Indexالموا متا الم تنرن

 Root Mean Square Error ofوبلتتد الجتتذر التربي تت  لمتو تتطنت الألطتتتأ الت ريبتت  

Approximation (RMSEA( )1.15 .وه  م نربا ل يما ال نر ) 

وير أن متغيتر الم ت تدات اننتت ذات تتأواند جحص تنوير متغيرات الو نجتا التنظيميتا تبتين 

 تدي ال تيما متن ب  أجنقتلا  1.15بنلترتيب وه  دالا اند م تتوى  (1.97ح ن ين  بلد )إمبنشر دال 

(  النتتتتتن ج 94-4) ا ح تتتتن ياا ويبتتتتين الجتتتتدول ا تجنهتتتنت جلتتتتم تبلتتتتد قيمتتتتا )ت( م تتتتتوى الد لتتتتا

 المرتبطا بذلك.  
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 (04-4) جدول
( لقطاع التمايزستراتيجية إ) عمى مثقافة التنظيميةلثر أنتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود 
 بوجود تكنولوجيا المعمومات متغيرًا وسيطاً  اإلنشاءات في األردن

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
GFI CFI RMSEA 

Direct Effect 

 التهثير المباشر

Indirect 
Effect  

ثير  ير هالت
 المباشر

Sig* 

مستوت 
 الداللة

 R W Sig المتغير

 1.15 9 9 9.19  التمايزستراتيجية إ

 0.91 0.01- ال يم 

1.11197 1.99 

 0.01 0.17 الم ت دات 

 0.06 0.10 ا تجنهنت

 

 :Root Mean Square Error of Approximation must Proximity to Zero RMSEA الخطـأ التقزيثي ويجة أن يقتزب مه الصفز الجذر التزتيعي لمتوسطاخ

 :Goodness of Fit Index must Proximity to one GFI مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض  أن يقتزب مه الوادذ صذيخ

 :Comparative Fit Index must Proximity to one CFI تزب مه الوادذ صذيخمؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يق
   التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه المتغيزاخ* 

 

  التركيز استراتيجية -3

بن تتتتألدام  Path Analysisألتبتتنر هتتتذر النرعتتتيا تمتتتت ا  تتتت ننا بأ تتلوب تحليتتتل الم تتتنر  

 .SPSSالمداوم ببرننمج الرزما اإلح ن يا لل لوم ا جتمنايا  Amos 18مج برنن

 تتيم التنظيميتتان ال)لو نجتتا التنظيميتتا انتتتن ج تحليتتل الم تتنر لتتتأوير  (95-4) إذ يوعتتح الجتتدول

 تراتيجيا قيتندة إ)ألتينر اإل تراتيجينت الت وي يا اج  ( التنظيميا تجنهنتا الم ت دات التنظيميان 

بوجتتود تانولوجيتتن  ل طتتنع اإلنشتتن ات جتت  ا ردن ( تتتراتيجيا الترايتتزإ تتتراتيجيا التمتتنيزن إ نالتالنتتا

ذو د لتتا إح تتتن يا إذ أظ تترت نتتتن ج التحليتتل اإلح تتن   وجتتود تتتأوير متغيتترًا و تتيطًن الم لومتتنت 

ألتيتتتتنر اجتتتت  ( التنظيميتتتتا تجنهتتتتنتا  تتتتيم التنظيميتتتتان الم ت تتتتدات التنظيميتتتتان ال)للو نجتتتتا التنظيميتتتتا 

ردن بوجتتتود تانولوجيتتتن اإلنشتتتن ات جتتت  ا  تتتتراتيجيا الترايتتتز( ل طتتتنع إ) تتتتراتيجينت الت تتتوي يا اإل

ت ذات د لتتا ت تتت  ليت(ا وهتت0.584المح تتوبا )  Chi2متغيتترًا و تتيطًن إذا بلغتتت قيمتتا الم لومتتنت 
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( وهتو مؤشتر GFI) Goodness of Fit Index(. وبلغتت قيمتا   0.05انتد م تتوى )

( وهتت  ت بتتر  )المال متتا التنمتتا(. وبتتننس ال تتينق بلتتد مؤشتتتر 1.988قيمتتتح ) مال متتا الجتتودة متتن

( وهتتو ت بتتر اتتن الم نربتتا CFI( )1.986)  Comparative Fit Indexالموا متتا الم تتنرن

 Root Mean Square Error ofالتنماا وبلد الجذر التربي   لمتو تطنت الألطتتأ الت ريبت  

Approximation (RMSEA( )1.11 وه  م نر ) .با ل يما ال نر 

وير مبنشتتر أن متغيتتر الم ت تدات اننتت ذات تتأوير متغيتترات الو نجتا التنظيميتا تبتين أوانتد جحتص تت

 تتتتدي ال تتتتيما متتتتن ب  أجنقتتتتلا  1.15( بنلترتيتتتتب وهتتتت  دالتتتتا انتتتتد م تتتتتوى 1.36ح تتتتن ين  بلتتتتد )إدال 

النتتتتتن ج  (95-4) ا تجنهتتتتنت جلتتتتم تبلتتتتد قيمتتتتا )ت( م تتتتتوى الد لتتتتا ا ح تتتتن ياا ويبتتتتين الجتتتتدولو 

 المرتبطا بذلك.  

 (05-4جدول )
ستراتيجية التركيز( لقطاع إ) عمى مثقافة التنظيميةلثر أنتائج تحميل المسار لمتحقق من وجود 
 متغيرًا وسيطاً بوجود تكنولوجيا المعمومات  اإلنشاءات في األردن

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
GFI CFI RMSEA 

Direct Effect 
 التأثير المباشر

Indirect Effect  
 ثير غير المباشرأالت

Sig* 
مستوى 
 R W Sig المتغير الداللة

جية يستراتإ
 التركيز

005.0 009.. 009.9 0005 

 0.30 0.08 القيم 

 0.00 0.26 المعتقدات  00001 00001059

 0.35 0.07- االتجاهات
 

 :Root Mean Square Error of Approximation must Proximity to Zero RMSEA ن يقتزب مه الصفزالجذر التزتيعي لمتوسطاخ الخطـأ التقزيثي ويجة أ

 :Goodness of Fit Index must Proximity to one GFI مؤشز مالءمح الجودج ومه المفتزض  أن يقتزب مه الوادذ صذيخ

 :Comparative Fit Index must Proximity to one CFI مؤشز المواءمح المقارن ومه المفتزض أن يقتزب مه الوادذ صذيخ
   التأثيز غيز المثاشز عثارج عه داصل ضزب معامالخ قيم التأثيز المثاشز تيه المتغيزاخ* 
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 الفصل الخامس

  والتوصيات نتاجاتتاالس
 

 

 

 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات (:0ـ  5)
 التوصيات (:2ـ  5)
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 الفصل الخامس

  والتوصيات نتاجاتتساال

 تالن تل الألتنمس متن هتذر الدرا تا بمننقشتا أهتم النتتن ج وا  تتنتنجنت التت  تو تل األتتص

التت  ي ت تد و  الت مق من التن ج ال لمت  ل تن  ترح مجمواا من التو ينتت ن  ا وج  عو اإلي ن البنحو

 .أن ن ت  م ج  تح ين أدا  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن موعوع الدرا ا

  مناقشة النتائج واالستنتاجات: (5-0) 

 بين وا ور ال القا بطبي ا تت لق جرعينت و يغت الت نؤ تا من ال ديد الدرا ا أونرت

 ال  واإلجنبا الدرا ا مشالا حل ج تأمل البنحوا أن ت  م  نتن ج ادة إل  وتو لت متغيرات نا

 :  درا ت ن نتن ج أهم ل إ اإلشنرة الن رة هذر ج   وتحنول جرعينت نا واألتبنر ت نؤ ت ن

لو نجيتتتتا التظيميتتتتا متتتتن وج تتتتا نظتتتتر أجتتتتراد اينتتتتا ال تتتتيم ارتنتتتتنع م تتتتتوى ا هميتتتتا  النتتتتتن ج بينتتتتت .9

 تنظيميتاو نجتا الالإلت  أن م تتوى  أشتنرت( والتت  3119)النتنلحا وٌذا يتفق مة  دراسةً .الدرا ا ً 

ا انمتتا جتت  غنلبيتتا لتتدى من تتوب  هي تتا التح يتتق وا داتتن  ال تتنم بنلمنط تتا الشتترقيا مرتنتتح ب تتن

( والتتتت  تو تتتلت إلتتت  أن م تتتتوى 3115ودرا تتتا )الشتتتلويا  .انن تتتر ال تتتيم الو نجيتتتا بنل ي تتتا

الو نجا التنظيميا ج  اليا الملك ألنلد ال  اريا  ن دة بدرجا مرتن ا ن تبيًنا وأن ال تيم الماونتا 

  .للو نجا التنظيميا ال ن دة ج  الاليا جن ت بدرجا انليا

الو نجيتتا التظيميتتا متتن وج تتا نظتتر أجتتراد اينتتا  م ت تتداتنتتنع م تتتوى ا هميتتا لارت النتتتن ج بينتتت .3

 .الدرا ا

الو نجيتتا التظيميتتا متتن وج تتا نظتتر أجتتراد اينتتا  تجنهتتنتارتنتتنع م تتتوى ا هميتتا إل النتتتن ج بينتتت .2

إلت  أن اتجنهتنت ال تنملين  أشنرت( والت  3199وهذا يتنق مح درا ا )بن  اي  ا  .الدرا ا

 دنيا إيجنبيا وبدرجا مرتن ا نحو الو نجا التنظيميا وا لتزام التنظيم .ج  البنوك ا ر 
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متتن وج تتا نظتتتر أجتتراد اينتتتا إل تتتتراتيجيا قيتتندة التالنتتتا ارتنتتتنع م تتتوى ا هميتتا  النتتتن ج بينتتت .4

نتتن ج الدرا تا أن إجنبتنت أجتراد  اشتنرتحيتث  (3199 اجترادات) وٌذا يتفق مة  دراسةً. الدرا تا

ميا الن بيا إل تراتيجيا قيندة التالنا ج  بي تا ال تنناا جتن ت بدرجتا اينا الدرا ا حول ا ه

 .انليا

. متن وج تا نظتر أجتراد اينتا الدرا تاإل تتراتيجيا التمتنيز ارتننع م توى ا هميتا  النتن ج بينت .5

نتتتن ج الدرا تتا أن إجنبتتنت أجتتراد اينتتا  أشتتنرتحيتتث  (3199 اجتترادات) متتح درا تتاوهتتذا يتنتتق 

 الن بيا إل تراتيجيا التمنيز ج  بي ا ال نناا جن ت بدرجا انليا. الدرا ا حول ا هميا

 .من وج ا نظر أجراد اينا الدرا ايز راإل تراتيجيا التارتننع م توى ا هميا  النتن ج بينت .6

متن وج تا نظتر  الم لومتنت تانولوجيتنل ل نن تر المنديتالارتنتنع م تتوى ا هميتا  النتتن ج بينت .7

نتتتن ج الدرا تتا إلتت   أشتتنرتحيتتث  (3116 اارتيمتتا)يتنتتق متتح درا تتا  وهتتذا .أجتتراد اينتتا الدرا تتا

 .بدرجا انليا ن بينً )ا ج زة(  المألتلنا تانولوجين الم لومنتماوننت تواجر 

من وج ا  الم لومنت تانولوجينل  وااد البينننت المشتراالارتننع م توى ا هميا  النتن ج بينت .8

حيتتث تشتتير نتتتن ج الدرا تتا  (3116 اارتيمتتا)را تتا وهتتذا يتنتتق متتح د .نظتتر أجتتراد اينتتا الدرا تتا

 .بدرجا انليا ن بينً  (قوااد البينننت) المألتلنا تانولوجين الم لومنت ماوننت إل  تواجر

متن وج تا نظتر  الم لومتنت تانولوجيتنل ت تنلا شبانت لارتننع م توى ا هميا  النتن ج بينت .9

نتتتن ج الدرا تتا إلتت   أشتتنرتحيتتث  (3116 اارتيمتتا)وهتتذا يتنتتق متتح درا تتا  .أجتتراد اينتتا الدرا تتا

 .بدرجا انليا ن بينً  (ت نلا شبانت ) المألتلنا تانولوجين الم لومنت ماوننت تواجر

للو نجتتتتا التنظيميتتتتا جتتتت  األتيتتتتنر اإل تتتتتراتيجينت  م نويتتتتا د لتتتتا وذ أوتتتتر وجتتتتودأشتتتتنرت النتتتتتن ج ب .91

التمتتتتنيز( جتتتت  قطتتتتنع تيجيا  تتتتتراإن الترايتتتتز تتتتتراتيجيا إن قيتتتتندة التالنتتتتا تتتتتراتيجيا الت تتتتوي يا )إ

 (.   0.05) اند م توى د لااإلنشن ات ج  ا ردن 
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تانولوجيتتتن الم لومتتتنت التتت  للو نجتتتا التنظيميتتتا  م نويتتتا د لتتتا وذ أوتتتر وجتتتودأشتتتنرت النتتتتن ج ب .99

شتتتبانت ا ت تتتنل جتتت  قطتتتنع اإلنشتتتن ات جتتت   نقوااتتتد البيننتتتنت المشتتتتراا ن)ال نن تتتر المنديتتتا

 (.  0.05) اند م توى د لاا ردن 

لتانولوجيتن الم لومتتنت جت  األتيتتنر اإل تتتراتيجينت  م نويتتا د لتا وذ أوتتر وجتودأشتنرت النتتتن ج ب .93

الترايتتتتز( جتتتت  قطتتتتنع  تتتتتراتيجيا إن التمتتتتنيز تتتتتراتيجيا إ نقيتتتتندة التالنتتتتا تتتتتراتيجيا الت تتتتوي يا )إ

 (.  0.05) اند م توى د لااإلنشن ات ج  ا ردن 

للو نجتتتتا التنظيميتتتتا جتتتت  األتيتتتتنر اإل تتتتتراتيجينت  م نويتتتتا د لتتتتا وذ أوتتتتر وجتتتتودأشتتتتنرت النتتتتتن ج ب .92

 ) اند م توى د لاتانولوجين الم لومنت ج  قطنع اإلنشن ات ج  ا ردن  الت وي يا بوجود

 0.05.) 

يمان أدراج أهم ا  تنتنجنت بمن يل  :ال  من ت دما  وبنن ً        

ق تتنم ينتتترض بنتتنً  التت  النتتتن ج أن يتتؤور ورؤ تتن  ا  نظيميتتا للمتتديرينن األتتتالف الو نجتتا التإ .9

 تأويرًا مبنشرًا ج  طبي ا الألينر اإل تراتيج  لدنشطا الت وي يا.

ن األتالف الو نجا التنظيميا للمدرا  ورؤ ن  ا ق نم ينترض بننً  ال  النتن ج أن يؤور تأويرًا إ .3

 مبنشرًا ج  طبي ا الألينر التانولوج .

للمتتدرا  ورؤ تتن  ا ق تتنم ينتتترض بنتتنً  التت  النتتتن ج أن يتتؤور األتتتالف المن تتوم التانولتتوج  إن  .2

 تأويرًا مبنشرًا ج  طبي ا الألينر اإل تراتيج  لدنشطا الت وي يا.

ن األتالف الو نجا التنظيميا للمدرا  ورؤ ن  ا ق نم ينترض بننً  ال  النتن ج أن يؤور تأويرًا إ .4

  وي يا بوجود تانولوجين الم لومنت.مبنشرًا ج  طبي ا الألينر اإل تراتيج  لدنشطا الت

 ب د ال يم والم ت دات لح اور مبنشر ال  األتينر ا تراتيجيا قيندة التالنا. .5

 ب د الم ت دات لح اور مبنشر ال  األتينر ا تراتيجيا )التمنيزا الترايز(. .6
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اا وجتتتود أوتتتر لب تتتد الم ت تتتدات التتت  األتيتتتنر ا  تتتتراتيجينت الت وي يا)ا تتتتراتيجيا قيتتتندة التالنتتت .7

 ا تراتيجيا التمنيزا ا تراتيجيا الترايز(.

وجتتتتود أوتتتتر لب تتتتد شتتتتبانت اإلت تتتتنل التتتت  األتيتتتتنر ا  تتتتتراتيجينت الت وي يا)ا تتتتتراتيجيا قيتتتتندة  .8

 التالنا(.

 وجود أور لب د ال نن ر المنديا ال  األتينر ا  تراتيجينت الت وي يا)التمنيزاالترايز(. .9
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 التوصيات (: 5-2)

دراك دورهن ج  نجنح منظمنت ا امنل تراتيجيا ت وي يا تتن جم مح وت نجا المنظماألتينر إ ا .9   .وا 

ت تتتريح اإلنشتتتن ياا ب تتتدف ت ليتتتل الالنتتتا و  متتتن قبتتتل الشتتترانت ت تتتنلا شتتتبانت  تتتتألدام اعتتترورة  .3

 إجرا ات ال مل.

اإلنشتتن ياا ب تتدف إاطتتن  م لومتتنت  متتن قبتتل الشتترانت بيننتتنت المشتتترااوااتتد ق تتتألدام ا عتترورة .2

 قي ا وج  الوقت المنن با لدام ال رارات ا داريا وت ري  ن.د

مراقبا  لوك ال نملين ج  المنظماا والتأاد من أن  لوك الموظنين من جم متح ال تيم الو نجيتا جت   .4

 المنظما.

ال مل ال  إشراك ال نملين ج  المنظما بدورات ت نهم ج  تغيير اتجنهنت ال نملين بمن يتنق مح  .5

 وترجح م توى أدا  م.متطلبنت ال ملا 

متغيرات  ردنيا وا تألدام ا عرورة إجرا  مزيد من الدرا نت ج  هذا المجنل ال  الشرانت  .6

 لي ن ج  هذر الدرا ا.إأألرى لم يت ن التطرق 

متغيرات الو نجا التنظيميا الت  وردت ج  الدرا ا والت  تبين أن ن ذات  ال  الترايز عرورة .7

 نل. ال  نجنح منظمنت ا ام أويرت

 بين و نجا المنظما والبي ا المحيطا ب ن.التواجق  عرورة ال مل ال  .8
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 أواًل: المراجع بالمغة العربية

 ثانيًا: المراجع بالمغة األجنبية
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 العربيةبالمغة أواًل: المراجع 

: ال تتنهرة. التنظــيم اإلداري فــي المنظمــات المعاصــرة(. 3113) م تتطن  محمتتودا باتتر أبتتو .9

 دار الجنم يا.ال

. اإل اندريا: دار الم رجا اإلدارة االستراتيجية وتطبيقاتها(. 3119أبو قحفا ابد ال الم ) .3

 الجنم يا.

 نتنهجدار الم االتسويق المعاصر: القيم،النظريـة والتطبيـق(. 3116) ابد ال زيزا نب ا أبو .2

 .للنشر والتوزيح

ــي تحســين أداء سالســل تكنولو " .(3116) هتتنن  جتتزاعا ارتيمتتا .4 ــا المعمومــات ودورهــا ف جي

طروحتتا داتتتورار جل تتنا جتت  أ"ا التوريــد دراســة مســحية عمــى قطــاع صــناعة األدويــة األردنــي

 امنن: ا ردن. اإدارة ا امنل غير منشورة جنم ا امنن ال ربيا للدرا نت ال لين

ــاهيم، األســس، إســتراتيجيات التســويق" .(3114) برزنجتت ا أحمتتد والبتترواريا نتتزارال .5 : المف

 .امنن: ا ردن اللنشر والتوزيح دار وا لا "الوظائف

العوامـل المحـددة الختيـار اإلسـتراتيجية التسـويقية فـي " .(3117) غنلتب محمتدا الب تنج  .6

ــة " أطروحتتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا امتتنن ال ربيتتا للدرا تتنت ال ليتتنا  الشــركات العامم

 امنن: ا ردن.

اليتتتنزوري  ا"والبرمجيـــات الجـــاهزة مهـــارات الحاســـوب" .(3114)محمتتتد ح تتتين  ب تتتبوصا .7

 امنن: ا ردن. اللنشر والتوزيح

 .امنن: ا ردن اللنشر والتوزيح الينزوري"ا استراتيجيات التسويق" .(3118) ونمر اباريال .8

فـي تحسـين دور الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمـي " .(3199) أحمد محمدا بن  اي   .9
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أطروحتا داتتوراة غيتر منشتورةا جنم تا امتنن ال ربيتا  ا"العاممين في القطـاع المصـرفي أداء

 للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

"تطبيــق أنمــوذج بــورتر لمقــوت التنافســية الخمــس عمــى  .(3199جتتراداتا  تتنلح أحمتتد ) .91

اة غيتر منشتورةا جنم تا أطروحتا داتتور  ،الشركات الصناعية الختيـار إسـتراتيجيات األعمـال"

 امنن ال ربيا للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

 ا"ا مؤ  تتا التتوراق للنشتتر والتوزيتتحنظــم المعمومــات اإلداريــة" .(3191جتتوادا شتتوق  نتتنج  ) .99

 امنن: ا ردن.

"الثقافــة التنظيميــة ومــدت تهثيرهــا فــي  .(3191جتتودةا محنتتوظ وابتتداللطيفن ابتتداللطيف ) .9 .93

في لمعـــاممين دراســـة ميدانيـــة لعينـــة مـــن شـــركات التـــهمين فـــي الجمهوريـــة الرضـــى الـــوظي

 .931: 2ا ال دد 36قت نديا وال ننونياا المجلد ا ا مجلا جنم ا دمشق لل لوم اليمنية"

ـــي:" .(3119حتتتريما ح تتتين ) .3 .92 ـــات  الســـموك التنظيم ـــي منظم ـــراد والجماعـــات ف ســـموك األف

 منن: ا ردن."ا دار الحنمد للنشر والتوزيحا ااألعمال

"ا دار الحنمتتد الســموك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال" .(3113الح تتنياا  تتليم إبتتراهيم ) .94

 امنن: ا ردن. اللنشر والتوزيح

اإلدارة اإلســتراتيجية: مفاهيمهــا مراحمهــا عممياتهــا  .(3191الح تتين ا جتتالح ح تتن اتتداد ) .95

 دار وا ل للنشر والتوزيحا ا ردن. االمعاصرة
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( ب نتتتوان:  3191ومو تتت ا  تتتبنح محمتتتد ) وجتتتوادا شتتتوق  نتتتنج ا درا تتتا المتتتدانا  تتتنم ا .96

ــة فــي مجموعــة  ــة التنظيميــة فــي تنفيــذ إدارة المعرف ــاس أثــر عوامــل الثقاف تصــاالت اال قي

 .3191ال نا ا44ال دد ( مجلا الوم إن ننياا)أورانج األردنية

التنظيميـــة وتهثيرهـــا فـــي بنـــاء المعرفـــة الثقافـــة ( ب نتتتوان: 3116درا تتتا حتتتريما وال تتتناد ) .2 .97

ا المجلتتتا ا ردنيتتتا جتتت  إدارة دراســـة تطبيقيـــة فـــي القطـــاع المصـــرفي األردنيـــة -التنظيميـــة 

 .3ا ال دد3ا امنل االمجلد 

الثقافة التنظيمية في المنظمات األمنية ودورهـا فـي " .(3117) جن م بن جيحننا الدو ري .98

 اداتوراة غير منشورةا جنم ا ننيف ال ربيا لل لوم ا منياأطروحا  ا"الجودة الشاممة تطبيق

 الرينض.

أثــر الثقافــة التنظيميــة عمــى أداء المــوظفين فــي الشــركات " .(3117)ج تتد يو تتف ا دويلتتا .4 .99

غير منشورةا جنم ا امنن ال ربيا للدرا نت ال لينا  منج تيرأطروحا  ا"الصناعية الكويتية

 امنن: ا ردن.

تتتا أساســـيات اإلدارة اإلســـتراتيجية .(3115يتتتد  تتت يد )ال تتتنلما مؤ  .31  ننادار وا تتتل للنشتتترا ام 

 .ا ردنا الطب ا ا ول 

ستراتيجيات الريـادة ودورهـا فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية إ .(3115ال انرناا بالل أللتف ) .39

(ا أطروحا داتورار غير  3115 – 3114) وتحسين األداء لشركات االتصاالت في األردن

 ورةا جنم ا امنن ال ربيا للدرا نت ال لين: امننا ا ردن.منش

الماتتب ا اإلدارة اإلستراتيجية: مفاهيم ومجـاالت التطبيـق .(3119ال يدا ا منايل محمد ) .33

 ال رب  الحديثا م ر.
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"ا ثقافة المنظمة كهحد العوامل المؤثرة فـي عمميـة صـنع القـرار" .(3119) ان شاا شتنتحا .5 .32

جنم تتا امتتنر / قت تتندياا لمتتؤتمر ال لمتت  التتدول   تتنح ال تترار جتت  المؤ  تتا بحتتث م تتدم ل

 .ولج  بن غواط

دراسة : الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي" .(3115) حمد بن جرحننا شلويال .34

 منج تتير" أطروحتا ميدانية عمى منسوبي كمية الممك خالد العسكرية لممدنيين والعسكريين

ق تتتم ال لتتتوم اإلداريتتتا ا جنم تتتا نتتتنيف ال ربيتتتا لل لتتتوم ا منيتتتا اليتتتا الدرا تتتنت ال ليتتتن منشتتتورةا

 برننمج المنج تير ج  ال لوم اإلداريا.

أثــر الثقافــة التنظيميــة فــي أخالقيــات القــرارات " .(3119) إبتتراهيم بتتدر شتت نبا ال تتبيحنت .35

ر منشتتورةا جنم تتا امتتنن " أطروحتتا داتتتوراة غيتتقطــاع الطيــران المــدني األردنــي اإلداريــة فــي

 ال ربيا للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

حنمتد للنشتر الا مـدخل كمـي وتحميمـي: إستراتيجيات التسويق .(3114ا محمد ) ميدا ال .36

 .3والتوزيح ط

ـــة" .(3119ال تتتنن ا مزهتتتر شتتت بنن ) .37  ا"ا دار وا تتتل للنشتتتر والتوزيتتتحنظـــم المعمومـــات اإلداري

 امنن: ا ردن.

نظم " .(3114الرحمن ا حمد وال نمرا  ن  لوى أمين والحميديا نجم ابداب ) ل بيدا ابدا .38

 اجنم ا اإل را  ا هليتاا ق م نظم الم لومنت اإلداريا"ا مدخل معاصر المعمومات اإلدارية:

 امنن: ا ردن.
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الـوظيفي الثقافـة التنظيميـة ومـدت تهثيرهـا فـي الرضـى " .(3119ال ري  ا من ور محمد ) .39

"ا المجلا ا ردنيا لمعاممين دراسة ميدانية لعينة من شركات التهمين في الجمهورية اليمنية

 .141ـ  137: 3ال دد  5ج  إدارة ا امنلا المجلد 

دارالشتتتروق للنشتتتر  ا"ســـموك المنظمـــة ســـموك الفـــرد والجماعـــة" .(3112ال طيتتتاا منجتتتدة ) .21

 والتوزيحا امنن: ا ردن.

"ا دار وا تتل الســموك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــالا" .(3191محمتتود  تتلمنن ) ال ميتتننا .29

 للنشر والتوزيحا امنن: ا ردن.

تحميــل أثــر تكنولوجيــا المعمومــات عمــى نمــاذج " .(3113واوتتق ) اطتتنهر وال بتتندي االغتتنلب  .23

ا "ا بحتتث م تتدم للمتتؤتمر ال لمتت  ال تتنويا اليتتســتراتيجيات فــي منظمــات األعمــالاإلصــيا ة 

 ا قت ند وال لوم اإلدارياا جنم ا الزيتونا ا ردنيا.

الثقافـــة التنظيميـــة وعالقتهـــا بالرضـــا الـــوظيفي فـــي " .(3119) نتتتنيف بتتتن  تتتليمننا نتتتنلحال .22

ــة ــا  دراســة : األجهــزة األمني ــة الري ــام بمنطق ــق واالدعــاء الع ــة التحقي ــى هيئ ــة عم تطبيقي

نديميتا نتنيف ال ربيتا لل لتوم ا منيتا م  تتد أامنشتورةا  منج تتير" أطروحتا والمنطقـة الشـرقية

 .الدرا نت ال لينا ق م ال لوم اإلداريا

الســـموك التنظيمـــي: دراســـة لمســـموك اإلنســـاني الفـــردي " .(3111ال ريتتتوت ا محمتتتد قن تتتم ) .24

 "ا دارالشروق للنشر والتوزيحا امنن: ا ردن.والجماعي في المنظمات الرائدة

"ا دار وا تتل للنشتتتر نظريــة المنظمـــة والتنظــيم المعاصـــرة" .(3118ال ريتتوت ا محمتتد قن تتتم ) .25

 والتوزيحا امنن: ا ردن.
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دراسـة فـي  - ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي لمتنمية الشـاممة:" " .(3112) بوحنياا قوي .6 .26

: 3ال تدد  3المجلتد  ،مجلتا البنحتث"ا طبيعة العالقـة بـين المحـددات الثقافيـة وكفـاءة األداء

71-79. 

تكنولوجيــا المعمومــات فــي تحســين فاعميــة األداء " .(3117) و تتن  ابتتدالاريما الا ن تتبا .27

أطروحتا داتتوراة غيتر منشتورةا  ا"المنـاطق الحـرة األردنيـة دراسة حالة مؤسسـة :المؤسسي

 جنم ا امنن ال ربيا للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

بتتتتا ال تتتتالل للنشتتتتر والتوزيتتتتحا انبتتتتدين: "ا ماتإســــتراتيجيات التســــويق" .(3199اتتتتوبرا ان ) .7 .28

 ال نهرة.

 ختيـاراتكنولوجيا قواعد البيانات وأثرهـا فـي " .(3117) محمد  لطنن منجد الت ا محن نا .8 .29

أطروحتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا  ا"اإلســتراتيجيات التنافســية لشــركات الــدواء األردنيــة

 امنن ال ربيا للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

تكنولوجيــا ودورهــا فــي حــل المشــكالت ب ســـتخدام  " .(3115)محمتتد  تتالما زيتتد ا م تتنيرة .9 .41

ــي األردن مــنهج ــا المعمومــات ف ــى شــركات تكنولوجي ــة عم ــق دراســة تطبيقي " أطروحتتا الفري

 داتوراة غير منشورةا جنم ا امنن ال ربيا للدرا نت ال لينا امنن: ا ردن.

ثقافـــة المنظمـــة لتحســـين األداء المؤسســـي فـــي تطـــوير " .(3114) التتت  اتتتوضا التتتوقن  .49

أطروحتتا داتتتوراة غيتتر منشتتورةا جنم تتا امتتنن ال ربيتتا للدرا تتنت  ا"البنــوك التجاريــة األردنيــة

 ال لينا امنن: ا ردن.
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 المالحق
 

 أواًل: قائمة بهسماء محك مي االستبانة
 

 ثانيًا: أداة الدراسة )االستبانة(
 

 ثالثًا: قائمة بهسماء الشركات
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 (0)الممحق 
 قائمة بهسماء المحكمين 

 

 الجامعة المقب العممي واالسم الرقم

 الشرق ا و ط أ.د. محمد ابد ال نل الن يم  1
 الشرق ا و ط أ.د. انمل المغرب  3
  را  الألن ااإل أ.د. زارين الدوري 2
 الشرق ا و ط د. حميد الشيب  4
 الشرق ا و ط د. ليث الربي   5
 الشرق ا و ط جراس أبو قناود د. 6
 الشرق ا و ط د. حمزة ألريم 7
  را  الألن ااإل شنيق انيد شنار د. 8
 الم  د الوطن  للتدريب ح ين مو   ال  نف د. 9
  را  الألن ااإل جراس جميل ال تومد.  91
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 (2)الممحق 
 أداة الدراسة )االستبانة(

 

 

 
في في قطاع اإلنشاءات  يار اإلستراتيجيات التسويقيةختاثقافة المنظمة وأثرها في 

 دور تكنولوجيا المعمومات و  األردن
 

 المحترم. ال يد ..............................................................

  ا ا ا تحيا طيبا وب د

وأ ود  هتتذابدقتتا و تتدقا  أرجتتو التاتترم بنإلجنبتتا التت  ا  تت لا التتواردة جتت  هتتذر ا  تتتبننا 

غراض البحث ال لم   التأايد لام أن الم لومنت الت   يتم جم  ن  ت نمل ب ريا تنما و ت تألدم 

 ال  ا ت داد لتزويدام بنتن ج هذر الدرا ا حنل ا نت ن  من ن.لطنلبا ج ط. امن أن ا

اترونيتاا لاإلالمنج تير ج  ا امنل  هذر الدرا ا ا تامنً  لمتطلبنت الح ول ال  درجا أنب المنً 

                   ا ردن. –من جنم ا الشرق ا و ط 

                                                       الطنلبا                                                          
 ا ود أحمد امرو                                                    

 1797295926 تلنون:                                                
 ohood777 @yahoo.comبريد إلاترون :                                          
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 (2)الممحق 
 
 األولالجزء 

 الخصائص الديمغرافية
 

 

 

أمام البديل المناسب(  √)إشارة  يرجى وضع   

 
 
 أنو        الجنس           ذار            .9

 

 
  

  45أاور من         ( 45-26) (          25-36)         (35-98:          )ال مر .3

 

  

 
     بانلوريوس                      متو طدبلوم          انما أو أقل وننوي  الت ليم :     م توى .2

     داتورار                       منج تير         
 

                     

  نا 95- 99من         نا   91 -6 نوات جأقل        من  5      :    الألبرة ال مليا .4

 

ر نا جأاو 96                                     
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 الجزء الثاني

 ثقافة المنظمة

ثيرهــا تمثــل العوامــل الثقافيــة، الرجــاء قراءتهــا وتحديــد مــدت تهفيمــا يمــي مجموعــة عبــارات 

   .المناسب أمام كل منها( في المكان ×) ةشار إبوضع  عمى إستراتيجيات الشركة وذلك

موافق  القيم :ثقافة المنظمة ت
 محايد  بشدة

 ير 
 موافق

 ير موافق 
 بشدة

يشجح المدرا  ال نملين ج  المنظمتا الت  المشتنراا  .9
  .ج   نح ال رارات

     

ا المدرا  ال  ادم تشجح الو نجا ال ن دة ج  المنظم .3
  .محنبنة ال نملين

     

تشتتتجح الو نجتتتا ال تتتن دة المتتتدرا  التتت  تتتتوجير ادالتتتا  .2
  .يش ر ب ن ال نملين

     

ألالقيتا ال تليما المدرا  أن ا ولويا للمبتندئ ا  يرى .4
 .وليس ا هداف المنديا

     

 المعتقدات
يلتتتتتتزم المتتتتتدرا  بن نظمتتتتتا والت ليمتتتتتنت ال تتتتتن دة جتتتتت   .5

 .المنظما
     

ذ قترارات جمنايتا أاوتر متتن تألتتناي ت   المتدرا  إلت   .6
  .النرديا

     

تألتتتتنذ قتتتترارات اندلتتتتا ترعتتتت  اي تتتت   المتتتتدرا  إلتتتت   .7
  .لبيا ال نملينغأ

     

 تجاهاتاال 
اتبتتتنرات الشأل تتتيا ا يحتتترص المتتتدرا  التتت  إب تتتند  .8

 .ج  الت نمل مح ال نملين ج  المنظما
     

را  لتطبيتتق قوااتتد و ين تتنت ونبتتتا التت  ي تت   المتتد .9
 ال نملين ج  المنظما.

     

ي تمتتد المتتدرا  م تتنيير اتتدة من تتن ال تتلوك ا ألالقتت   .91
  .لت ييم أدا  ال نملين
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 الجزء الثالث

 اإلستراتيجيات التسويقية 

نت يتنتتتنول هتتتذا الجتتتز  األتيتتتنر اإل تتتتراتيجيا الت تتتوي يا المماتتتن ا تتتتألدام ن متتتن قبتتتل الشتتترا

متتتدى ا تتتتألدام الشتتترانت لتلتتتك  جيمتتتن يلتتت  قن متتتا بمجمواتتتا متتتن ال بتتتنرات التتتت  تتعتتتمناإلنشتتتن ياا 

( ×) إشتنرةوعتح الرجن  قرا ت ن بتتم ن تتنم وبيتنن متدى مواج تتك الت  ال بتنرة وذلتك ب اإل تراتيجينت.

   .المنن بج  المانن 

 ستراتيجية قيادة التكمفةإ ت
 موافق
 بشدة%

موافق
 محايد% %

 ير 
فقموا
% 

 ير 
موافق 
 بشدة
% 

ح يتتتق قتتتل اتتتأداة لتا  تتتتراتيجيا التالنتتتا إت تمتتتد المنظمتتتا  .00
 .ميزة تننج يا تجنر مننجي  ن

     

نتتتنج الوا تتح التتذي اإل تتلوب أنتنج تتن إتتبنتت  المنظمتتا جتت   .02
 نتنج.اإلل  تألنيض النا إيؤدي 

     

      ت تنيد المنظما من ألبرات ن لتألنيض تانليف منتجنت ن. .02
لاترونيا جت  امليتا شترا  اإل لوب التجنرة أتتبح المنظما  .04

 نتنج.اإلمدألالت 
     

 تتوم المنظمتتا بن  تتتنندة متتن مزايتتن الشتترا  باميتتنت ابيتترة ت .05
 الحجم لت ليل التانليف. 

     

 ستراتيجية التمايزإ
ل تتنملين متتن ذوي المتتؤهالت ت تت   المنظمتتا   تتت طنب ا .06

 .ال نليا
     

      ت    المنظما لتطوير منتوجنت ن بإ تمرار. .07
ت    المنظما إل  الن م الدقيق لحنجتنت الزبتون لتح يتق  .08

 التميز. 
     

      تننق المنظما ال  ا بحنث والدرا نت لتح يق التميز.    .09
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 ستراتيجية قيادة التكمفةإ ت
 موافق
 بشدة%

موافق
 محايد% %

 ير 
موافق
% 

  ير
موافق 
 بشدة
% 

 ستراتيجية التركيزإ
ت تتتتجيب المنظمتتتا لحنجتتتنت زبن ن تتتن جتتت  ال طتتتنع ال تتتوق   21

 الم ت دف.
     

جتتتتتتزا  متتتتتتن ال تتتتتتوق   يوجتتتتتتد جي تتتتتتن أت تتتتتتت دف المنظمتتتتتتا  .20
 قوين .أمننج ين 

     

تحتتنجظ المنظمتتا التت  جتتودة منتجنت تتن جتت  الجتتز  ال تتوق   .22
 .الم ت دف
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 الجزء الرابع
 ولوجيا المعموماتتكن

يتنتتتتنول هتتتتذا الجتتتتز  األتيتتتتنر تانولوجيتتتتن الم لومتتتتنت المماتتتتن ا تتتتتألدام ن متتتتن قبتتتتل الشتتتترانت 

متتتدى ا تتتتألدام الشتتترانت لتلتتتك  جيمتتتن يلتتت  قن متتتا بمجمواتتتا متتتن ال بتتتنرات التتتت  تتعتتتمناإلنشتتتن ياا 

( جت  ×) رةإشتنوعتح الرجن  قرا ت ن بتم ن تنم وبينن مدى مواج تتك الت  ال بتنرة وذلتك ب التانولوجين.

   .المنن بالمانن 

 موافق العناصر المادية :تكنولوجيا المعمومات ت
 بشدة%

موافق
 ير  محايد% %

 موافق%

 ير 
موافق 
 بشدة%

ج   أ ن ينً  ت    المنظما لج ل الحن وب جز اً  .22
  .إنجنز املينت ن الداألليا والألنرجيا

     

بينننت يوجد لدى المنظما ا ج زة الالزما لتألزين ال .24
  .والم لومنت

     

ج زة والم دات ج  المنظما ال  ت ليل زمن ا ت ناد  .25
 نتنج.اإل

     

 قواعد البيانات المشتركة
ت ناد قوااد البينننت المنظما ال  حل مشنال  .26

 .ال مال  من ألالل من توجرر من م لومنت
     

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ناد ج  ت ميم  .27
 .حتينجنت ال مال االمنتجنت ح ب 

     

ف يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت ناد ج  الت ر   .28
 .ال  رغبنت ال مال  الجديدة

     

يوجد لدى المنظما قوااد بينننت ت  ل تحليل البينننت  .29
 .لال تنندة من ن

     

 تصالاال شبكات 
  تبندل لاترون  ي ناد جإيتوجر لدى المنظما  نظنم  .21

 .الم لومنت بين ا ق نم المألتلنا
     

لاترون  للتوا ل مح إيتوجر لدى المنظما نظنم  .20
  .ال مال 
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 العناصر المادية تكنولوجيا المعمومات: ت
 موافق
 بشدة%

موافق
 محايد% %

 ير 
 موافق%

 ير 
موافق 
 بشدة%

 تصالاال شبكات تابع: 
ون  ي نادهن ال  لاتر إيتوجر لدى المنظما نظنم  .22

التوا ل مح الشرانت ا ألرى الت  ت مل ج  ننس 
 .المجنل

     

لاترون  ي نادهن ج   إيتوجر لدى المنظما نظنم  .22
 الت رف ال  حنجنت ال مال .
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 (3)الممحق 
 الشركاتقائمة بهسماء  

 
 (1-3)الجدول 

  ردن والمصنفة درجة أولىاأل اء شركات اإلنشاءات العاممة في أسم
 اسم الشركة ت
 المتحدة ال نلميا للا رومياننيك 9
 الوطنيا لل ند ا والم نو ت  3
 ح ين اطيا للم نو ت  2
 جنز للم نو ت 4
 تانولوجين الطرق للم نو ت 5
 امر أبو   د لل ند ا والم نو ت 6
   تالحواري للم نو  7
  محمد أبو ايشا  8
 الم يرة للم نو ت اإلنشن يا 9
  وانرف  لم  الاوز للم نو ت محمد 91
 مؤ  ا الدروب 99
 دجلا للم نو ت اإلنشن يا 93
 ال دس لل ننانت واإلنشن ات 92
 ا امنل ال ربيا 94
 ز للم نو تتمي   95
 المشنريح المتحدة للم نو ت 96
  نو تاإلنشن يا للم 97
 مؤ  ا هبا ال ند يا 98
 ألنلد مرقا للم نو ت ا لاترومياننيايا 99
 حيمور للم نو ت 31
 ألنن للتبريد والتاييف 39
 ح نن الاوز 33
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