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 وعظيم وجهه لجالل ينبغي كما طيبا  مباركا  فيه، كثيرا   حمدا   العالمين، رب لله الحمد   

 عليه الله صلى محمد سيدنا البشرية ومعلم الخلق والمرسلين سيد على والسالم والصالة سلطانه،

 :بعد أما أجمعين، وصحبه آله وعلى وسلم،
 

باإلشراف على  الذي تفضلمحمد النعيمي الدكتور  األستاذ الشكر والتقدير إلىجزيل أتقدم بف

فقدم لي من خالصة  نجازها،إم في هم القيمة والسديدة دور وإرشاداتهكان لتوجيهاته و ، الرسالةهذه 

 أدعو الله أن يجزيه عني خير الجزاء.و  قهعلمه وخبراته وأخال

، والذين الرسالةلجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة وأعضاء كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس 

 أثروها بآرائهم ومالحظاتهم القيمة.
 

ممثلة برئيسها، وعميد كلية  الشرق األوسطوالشكر مقرون بكل معاني الحب والوفاء لجامعة 

وأعضاء الهيئة التدريسية، وجميع العاملين فيها، لجهودهم المشكورة في توفير وسائل ، األعمال

 الدعم والمساندة العلمية طيلة فترة الدراسة.
 

 وال يسعني إال أن أشكر كل من تفضل ومد لي يد العون والمساعدة في إتمام هذه الدراسة.
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عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح  الدراسة إلى التعرف على دور هذه هدفت

الشركات من جميع  الدراسة مجتمع تكون  .متغيرا  وسيطا   رأس المال البشري اإلستراتيجي: قدرات 

، وطبقت على عينة عشوائية من ( شركة14ناعية المدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددها )الص

الحزمة اإلحصائية  استخدامتحليل بيانات اإلستبانة ب ( مديرا . ولقياس فرضيات الدراسة تم292)

 .(SPSS) االجتماعيةللعلوم 

في المال البشري  رأسلعوامل النجاح الحرجة وقدرات تأثير  وجود أظهرت نتائج الدراسة

لعوامل النجاح الحرجة )كفاءة اقتصاديات وجود تأثير كذلك تبين  ،تحقيق النجاح اإلستراتيجي

كما أشارت النتائج  في تحقيق النجاح اإلستراتيجي، الحجم، التغير التكنولوجي، جودة المنتجات(

 تكنولوجي، جودة المنتجات(لعوامل النجاح الحرجة )كفاءة اقتصاديات الحجم، التغير الوجود تأثير ب

، رفاالمعالمتمثلة بـ)رأس المال البشري لقدرات تأثير  وجود. و قدرات رأس المال البشري في 

 عندداللة إحصائية  يذأثر  وجود تبين، كذلك المهارات، الخبرات( في تحقيق النجاح اإلستراتيجي

رأس المال بوجود قدرات  لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجي ( α≤ 1.11مستوى )
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متغيرا  وسيطا . وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، للشركات المبحوثة، وألبحاث  البشري 

 مستقبلية وذلك في ضوء نتائجها.
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Abstract 

The study aims to identify the role of the critical success factors in 

achieving strategic success, human capital capabilities is used as a mediator 

variable, the study population consists of all industrial companies listed in 

Amman Stock Exchange which counts (14) companies. Data were 

collected from (297) managers selected by random sampling method. After 

checking the questionnaires, the responses are coded against SPPSS. After 

confirming normality, validity, and reliability, the hypotheses were tested. 

Results of the study show that the critical success factors and 

capabilities of human capital affect achieving strategic success, the effect 

of the critical success factors (efficiency of economies of scale, 

technological change, and product quality) on achieving strategic success, 

also results indicate that the critical success factors (efficiency economies 

of scale, technological change, and product quality) affect human capital 

capabilities. Moreover, study shows that the human capital capabilities 

(knowledge, skills, and expertise) affect achieving strategic success. 

Finally, it shows that critical success factors affect the strategic success in 

the presence of human capital capabilities as a mediator. 
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The research recommends that carrying future studies related to this 

topic to check the ability to generalize the results to other industries and 

countries. 

Key words: Critical Success Factors, Human Capital Capabilities, 

Industrial Companies Listed In Amman Stock Exchange. 
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 مقدمة 1-1

ـــ اتعو الموضـــ إن ـــاهيم اإلســـتراتيجية الت مـــن البـــاحثين  كبيـــرا   ا  اهتمامـــقـــد لقيـــت ي تتعلـــق بمف

المواقـــع  األشـــخاص أصـــحاباهتمـــام  شـــغلت باإلضـــافة إلـــى أنهـــاوالدارســـين فـــي مجـــال علـــم اإلدارة، 

ومـا يجـب أن  وضـع منظمـاتهم فـي المسـتقبلبالقيادية في اإلدارات العليا في تفكيرهم الـذهني الـدائم، 

 فيباستمرار  من أجل العملأعمال المنظمات  بالقيام بتسييرالمعنيين  أجبرألمر . وهذا اتكون عليه

للتغيــر  وفقــا  أفضــل  وضــعيةمنظمــاتهم إلــى  تعمــل علــى نقــلاســتراتيجيات معاصــرة  القيــام علــى بنــاء

 .(2112والمرسي،  إدريس) في البيئة الخارجية الذي يحدث

تحديد الرؤية  سات بالسعي الدائم للعمل علىالمؤس هذا االهتمام باإلستراتيجية ينبع من قيام

أو  عمليــات التنفيــذإلــى  وصــوال  اقتــراح اإلســتراتيجية، العمــل علــى األهــداف و  والقيــام بتحديــدوالرســالة 

 الرئيسـة وكيفيـة تطبيقهـا المؤسسـةأهـداف وسياسـات  تحتوي علىالخطة التي التطبيق. إن هذا يمثل 

 ,.Johnson et alبشـكل كلـي ) المؤسسـةعلـى مسـتوى هـذه األهـداف  تتحقـق بحيث بشكل متكامل

2012). 

هـو المـورد البشـري الـذي يـتم  ٬يجب استثماره كغيره من األصول المادية الذي مالالرأس  إن

علـى استطاعته  بسبب باقي األصول المادية أكثر أهمية من إنه أضحىبل  النظر إليه في المنظمة

المنشـودة، اسـتغالل المـوارد االقتصـادية وتحقيـق األهـداف  نمـن الممكـ ليس إذ أنه ٬وتطويرها إدارتها

 .بشكل فعالاستثماره لم يتم  إذافي عالم األعمال  ثورة لتحقيق كاف  رأس مال  عبارة عن فهو
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ـــاك تحـــو         ـــم ذكـــره مـــن خـــالل نحـــو اقتصـــاد ومجتمـــع المعرفـــة عا  متســـار  ال  هن ـــد ت قـــواة التغييـــر  ق

العالقـات  وال تـزالوتكوينه وإدارتـه،  البشري رأس المال قدرات  ترسيخ نحو تالمنظماصاعدة في متال

تـتعلم  فانـه يجـب علـى المنظمـات أنكثيـرة،  تالمنظمـافي  التي لم يتم استغاللهاواإلمكانات الفكرية 

 الفكريــــة واإلبداعيــــة القصــــوى  الطاقــــةإلــــى  مــــن اجــــل الوصــــول وتطويرهــــاهــــذه األصــــول  إدارة يــــةكيف

 علــى أنــه البشــري  هــااألصــول، وإدارة رأس مالهــذه ين محفظــة إلدارة تكــو  عــن طريــق ،الخاصــة بهــا

 (.Hsu, 2006)الخاصة بها  اإلستراتيجية للميزةاألهم الحيوي  المصدر

 قـوة الشـركة وقـدرتها بحيـث أنـهإستراتيجية النجاح فـي المسـتقبل  البشري يمثلرأس المال  إن

إدارة المعرفـة  تقـوموالتـي  المرجـوةسـتراتيجية األهـداف اإل والعمـل علـى تحقيـقعلى النجاح والمنافسـة 

، البشـري بشـكل أدقرأس المـال  بفهـم يناأللفيـة الثالثـة مطـالب حيـث أن مـديري تحقيقهـا، بالسعي إلـى 

همـا:  اثنـين نين تحـديو المـدير  واجـهالمعرفـة. يعمليـات  تقـوم بـدعمممارسـات إداريـة  وبتنمية وتطوير

أهــم أصــولها فــي الحاضــر  حيــث أنــه، البشــري مــة رأس المــال قي تقــوم بتقــديرات التــي يتنميــة الســلوك

والعمــل واســتثماره  وتطــويره وتنميتــه البشــري تنميــة بــرامج إداريــة تركــز علــى رأس المــال و والمســتقبل، 

 (.Choong, 2008) عليه على المحافظة

 للعمــل علــى تحســـيناألساســية  البنيــة يعتبــر االســتثمار فــي رأس المــال البشــري وبســبب أن 

 تقــــوم يعتبــــر ركيــــزة مهمــــة وعنصــــرا  أساســــيا   فهــــو تقــــوم بتقديمــــه المنظمــــاتي ذالــــ اإلنتــــاجت مخرجـــا

تأهيـل وتـدريب  لجعـل يـهعل زمن الالزم التركيهذا المنطلق  فإن من هنا،. المنظمات ساعية  لتحقيقه

ـــة المتغيـــرات والتطـــورات الكبيـــرة  بحيـــث يتمكنـــوااألولويـــة  البشـــرية كـــوادرال ـــ فـــيمـــن مواكب ا تكنولوجي

 االتصاالت والمعلومات.

النجاح اإلستراتيجي على أنه الدور المحوري الـذي يسـهم فـي تعزيـز القـيم والمعتقـدات  يعتبر

والسلوكيات لدى العاملين في المنظمة، من اجـل التوجـه نحـو تطبيـق المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة وهـو 
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ثقافة النجـاح الرئيسي للجودة هو محرك كما أن ال .احد الركائز األساسية في تحسين أداء المنظمات

فيتم اعتبارها على أنها عصب المنظمات وشريانها، والذي يعمل علـى نقـل العـادات والتقاليـد  التميزو 

 والقيم المشتركة ما بين العاملين واللغة التي يتفاهمون بها.

على المنظمات أن تتولى االهتمام الكافي والعناية وبناء على ذلك فإنه من الواجب 

على  من خالل االعتماد الكبير ويتسنى ذلك فيما يخص أعمالها األفضل للنجاح اإلستراتيجي

تحديد التوجه الطويل األمد والرؤية ب تتمثلاألفعال التي  بحيث أنها تترجم (Strategy)اإلستراتيجية 

التي القوة الوالء، و  المعنية ذاتهذه الرؤية إلى الجهات  ومن ثم العمل على إيصال اإلستراتيجية،

 لالتجاه نحو التوجهالهام اآلخرين بحيث يتم هذه الرؤية وتحقيقها،  من أجل إدراك يجب التحلي بها

 .(Crow, 2013) الصحيح

 مشكلة الدراسة 1-2

هما األدبيات والمقابالت غير المهيكلة.  مصدرين،مشكلة الدراسة الحالية تم تشخيصها من 

ومـدى تأثيرهـا عوامل النجاح الحرجة الدراسات التي تناولت  فقد أشارت األدبيات أن هناك نقص في

أنـه فـي  Hietschold, Reinhardt, & Gurtner (2014)بنجـاح المنظمـات، فقـد أشـارت دراسـة

ظل المنافسـة الشـديدة والطلـب المتزايـد مـن قبـل العمـالء وللتطـوير المسـتمر وتحقيـق الميـزة التنافسـية 

تركيــز علــى عوامــل النجــاح الحرجــة لمــا لهــا دور فــي تحقيــق مــا بشــكلها المطلــوب يجــب االهتمــام وال

أن هنـاك لــبس فــي فهــم  إلــى، إال أن هــذه الدراسـة أشــارت المنظمــات مـن أهــداف وغايــات إليــهى تسـع

وتحديد عوامل النجاح الحرجة و أي العوامل تحقق للمنظمات النجاح االستراتيجي بالشكل المطلوب 

 دراسـة المـالكي وضحتلحرجة بعمق وتحديدها بشكل دقيق، كما لذا أوصت بدراسة عوامل النجاح ا

 إدارة ونجـــاح الحرجـــة النجـــاح عوامـــل بـــينمـــا  الموجـــودة قويـــةال رتبـــا اال عالقـــة هنـــاك أن( 2212)
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 نحــو العليــا اإلدارات وتوجيــه االهتمــام ضــرورةأوصــت هــذه الدراســة ب، العــام المســتوى  علــى المشــروع

 ا  وفقــــ المشــــروع إدارة نجــــاح علــــى تعمــــل بالتــــأثير التــــي لحرجــــةا النجــــاح لعوامــــل المبكــــر التشــــخيص

 .طبيعـتهل

ن حاجـة ألحداث االقتصادية والتغييـرات فـي البيئـة المحيطـة، فقـد الحـ  أمن خالل متابعة ا

 ، قــد أصــبحفاعلــة إســتراتيجيةلقيــام بــادوار ضــرورة اأحجامهــا ومســتوياتها ل بكافــة الشــركات الصــناعية

تمتـاز بـالوعي بـا  تطبيـق مختلـف الخطـط واإلسـتراتيجيات بـأداة توجيـه فاعلـة ارتمـن أجـل  ا  ملح أمرا  

نهـج اسـتراتيجي طويـل  الشـركات اسـتنادا  علـىفـي هـذه  األعمـالألسلوب العملي في تحريـك ل الكافي

 .المنشودةاألهداف  يقوم بخدمة األمد

فــي بورصــة  الصــناعية المدرجــة شــركاتآراء بعــض اإلداريــين فــي ال باســتطالع القيــاموبعــد 

( قـــد توصـــل مـــن 1مـــن خـــالل المقـــابالت غيـــر المهيكلـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الملحـــق رقـــم ) عمــان

بمــا رأس المــال البشــري عوامــل النجــاح الحرجــة وقــدرات هميــة أ  لــبس فــي فهــم علــى أنــه ثمــةخاللهــا 

فـي  لـدى بعـض اإلداريـين الفعليـة غيـاب المعرفـة الحقيقيـة باإلضـافة إلـى، يحقق النجاح اإلستراتيجي

غيــاب الــوعي التنظيمــي للــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه  وأيضــا  ، ه العوامــل والقــدراتالعليــا بهــذ اإلدارات

ولـديها  متخصصـةبعدم وجود كوادر  كل ذلك ارتبط، تحقيق النجاح المنشودفي  اإلستراتيجية اإلدارة

األهــــداف  تحديــــد وتطــــويرالعمــــل علــــى تطــــوير الرؤيــــة المســــتقبلية و  فــــي مجــــالعمــــل ال علــــى القــــدرة

 والخاصــةالعامــة  اإلســتراتيجيةاألهــداف  يتماشــى مــع خدمــةالعمــل بمــا  القيــام بتنشــيطو اإلســتراتيجية 

 .الصناعية المدرجة في بورصة عمان لشركاتل والمجتمعية

رأس عوامل النجاح الحرجة وقدرات  ما أثر اآلتـي:الرئيس التساؤل من خالل اإلجابة عن و 

العليـا والوسـطى فـي  اإلدارةمن وجهة نظـر مـديري ),ح اإلستراتيجيفي تحقيق النجاالمال البشري 

 ؟ الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان(
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 الدراسة أهداف 1-3

 هذه الدراسة ساعية  إلى تحقيق األهداف التالية:هدفت 

عوامل النجاح الحرجة التي تتجلى بـ)كفاءة اقتصاديات الحجم والتغير  توضيح أثر -1

 جوده المنتجات( في العمل على تحقيق النجاح اإلستراتيجي.التكنولوجي و 

التي تم إدراجها في الشركات الصناعية األردنية  تبنيمستوى تطبيق و تسليط الضوء على  -2

 .والنجاح اإلستراتيجيرأس المال البشري بورصة عمان لعوامل النجاح الحرجة وقدرات 

في تحقيق النجاح البشري  رأس المالعوامل النجاح الحرجة وقدرات معرفة أثر  -3

الشركات الصناعية ومعرفة مدى انعكاسها على تحقيق وتعظيم كفاءة وفعالية اإلستراتيجي 

 .في بورصة عمان إدراجهاالتي تم األردنية 

قدرات بوجود  لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجياألثر غير المباشر  معرفة -4

 .متغيرا  وسيطا   رأس المال البشري 

 أهمية الدراسة 1-4

 :اآلتيةيمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية بالجوانب 

جديدة تحمل هذه الرسالة بمضمونها أهمية معرفية عبر تسليط الضوء على موضوعات  -1

دورهما في المال البشري و  رأسوهي عوامل النجاح الحرجة والنجاح االستراتيجي وقدرات 

 ة المدرجة في بورصة عمان.تحقيق الربحية والنمو للشركات الصناعي

تأتي أهمية الدراسة من أهمية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان كونها شركات  -2

 رائدة تبحث عن التقدم والتميز باستمرار.
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ستفتح هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين للتوسع في دراسة أثر عوامل النجاح الحرجة في  -3

 قدرات رأس المال البشري متغيرا وسيطا.تحقيق النجاح االستراتيجي بوجود 

تقديم توصيات للمعنيين في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تساعدهم في  -4

رأس المال تركيز على عوامل النجاح الحرجة و تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل ال

 البشري.

 وفرضياتها الدراسة أسئلة 1-5

 مـــا أثـــر :الدراســـة الحاليــة بالســـؤال الرئيســي اآلتـــي فــي إطـــار مــا تقـــدم يمكــن تحديـــد مشــكلة

من وجهة نظر ) في تحقيق النجاح اإلستراتيجيرأس المال البشري عوامل النجاح الحرجة وقدرات 

ويتفـرع منـه ؟ العليـا والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان( اإلدارةمديري 

 اآلتية: األسئلة المحورية

لعوامــل النجــاح الحرجــة التــي تتجلــى بـــ)كفاءة اقتصــاد ات الحجــم   جــد أثــرل يو الســلال األول: هــ

فــي الشــركات الصــناعية  فــي تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي التغيــر التكنولــوجي  جــودة المنتجــات(

 ) الداللة عند مستوى  المدرجة في بورصة عمان  ؟( 0.05 

تتجلــى بـــ)كفاءة اقتصــاد ات الحجــم   لعوامــل النجــاح الحرجــة التــي د أثــرالســلال الثــاني: هــل يوجــ

 اإلدارةمـن وجهـة نظـر مـديري  في قدرات رأس المال البشـري  التغير التكنولوجي  جودة المنتجات(

 )الداللــة عنــد مســتوى  العليــا والوســطى فــي الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــان  

 ؟( 0.05
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  المهارات  رفاالمعالتي تتجلى بـ) رأس المال البشري لقدرات  د أثرالسلال الثالث: هل يوج

العليا والوسطى في  اإلدارةمن وجهة نظر مديري  ( في تحقيق النجاح اإلستراتيجيالخبرات

 )عند مستوى الداللة  الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان  ؟( 0.05 

متغيرًا  البشري  رأس المالقدرات  لعوامل النجاح الحرجة مع وجود د أثرالسلال الرابع: هل يوج

العليا والوسطى في الشركات  اإلدارةمن وجهة نظر مديري  وسيطًا في تحقيق النجاح اإلستراتيجي

 )عند مستوى داللة  الصناعية المدرجة في بورصة عمان  ؟( 0.05 

 فرضيات الدراسة

 تستند هذه الدراسة على الفرضية الرئيسة التالية: 

جة التي تتجلى بـ)كفاءة اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  لعوامل النجاح الحر  جد أثرال يو 

في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة  في تحقيق النجاح اإلستراتيجي جودة المنتجات(

 ) مستوى داللة عمان  عند  ؟ (0.05 

 ) مستوى  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر رأس لعوامل النجاح الحرجة وقدرات  (0.05 

 في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.المال البشري 

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 الفرضية األولى: 

10H:  مسـتوى  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر(0.05  )  لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة

 اح اإلستراتيجي.في تحقيق النج (كفاءة اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجاتبـ)
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 الفرضية الثانية: 

20H:  مسـتوى  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر(0.05  )  لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة

 في قدرات رأس المال البشري. (كفاءة اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجاتبـ)

 الفرضية الثالثة: 

30H: مستوى  عندئية ذو داللة إحصا ال يوجد أثر(0.05  )  رأس المال البشري لقدرات

 ( في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.  المهارات  الخبراترفاالمعالمتمثلة بـ)

 الفرضية الرابعة:

40H:  مستوى  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر(0.05  )  لعوامل النجاح الحرجة في

 متغيرًا وسيطًا. البشري رأس المال النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات 
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 نموذج الدراسةأ 0-6

( يوضح عالقات 1-1الشكل التالي رقم )و نموذج خاص بهذه الدراسة. تطوير قام الباحث بتصميم و 
  هذه المتغيرات.

 
  
 

                                        o1H                 
 
 
 
 
 

         o2H                                   Ho3 

            

 المتغير الوسيط                          
                                                                    

                        
                                                                      

 
   
 (0-0الشكل )

 ج الدراسةنموذأ
 المرجع والدراسات التي تم االعتماد عليها المتغير

المتغير المستقل األول: عوامل النجاح 
 الحرجة 

 & Thompson( ودراسة )Dominique, 2015) دراسة

Strickland, 2006) 
رأس المال : قدرات المتغير الوسيط

 البشري 
 ,Jashapara( ودراسة ),(Khalique etal, 2011دراسة 

 (Bontis & Fitz-enz, 2002( ودراسة )2011
 (Ghurchiau et el., 2010(، دراسة )1991دراسة )الركابي،  المتغير التابع: النجاح اإلستراتيجي

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 

 رأس المال البشري قدرات 

  رفاالمع -
 المهارات  -
 الخبرات -
 

 االستراتيجيالنجاح 
 البقاء-
 التكيف-
 النمو-
 

 عوامل النجاح الحرجة 
 

 الكبير اقتصاديات الحجم-
 التغير التكنولوجي-
 جودة المنتجات-
 
 

Ho4 
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 تعريف المصطلحات: 1-7

مجموعة من العوامل تسهم في  عبارة عن هي :أوال: المتغير المستقل: عوامل النجاح الحرجة

التي  المتوفرةحشد الموارد والقدرات اإلستراتيجي بواسطة لنجاح تحقيق االمنظمة على  مساعدة

 الكبيرةجهود عملها ومن خالل بذل المجال  تناسبعمليات صياغة وتطبيق استراتيجيات  تصحب

(Wheelen & Hunger, 2014.)  

 الحرجة:التعريف اإلجرائي عوامل النجاح 

جة في بورصة عمان النجاح هي مجموعة العوامل التي تحقق للشركات الصناعة المدر 

االستراتيجي وتتمثل ب )اقتصاديات الحجم الكبير، التغير التكنولوجي، جودة المنتجات( ويمكن 

 تحديد مستواها من خالل إجابة أفراد العينة على أسئلة االستبانة.

 التالية: المتغيرات الفرعية خالل من المتغير هذا يتم اختبار وسوف

التــي يــتم الوحــدة تكلفــة  انخفــا يتجلــى هــذا المتغيــر الفرعــي فــي  حجــم:كفــاءة اقتصــاد ات ال -1

وكخاصـــية مـــن خصـــائص  ،زيـــادة كميـــة اإلنتـــاجعـــن طريـــق التـــي حصـــلت عليهـــا الشـــركة و  إنتاجهـــا

مــن ســلعة مــا ينــتج عنــه  إنتاجهــاالتــي يــتم  الوحــداتفــي أن ارتفــاع عــدد  المتمثلــةالعمليــة اإلنتاجيــة 

 (.Wheelen & Hunger, 2014) وحداتالانخفا  في تكلفة إنتاج هذه 

من خالل  إنتاجهاتحقيق انخفا  في تكلفة الوحدة التي يتم  إلىعملية تسعى  بأنها :إجرائياوتعرف 

 عمان.في شركات الصناعة المدرجة في بورصة  اإلنتاجيةزيادة 

يا المعلومات تغيير تكنولوجيقصد بهذا المتغير الفرعي أن يحوي شامال  الو : التغير التكنولوجي -2

في مضمون األنشطة التنظيمية وأساليب جذرية  تغييرات جوهريةب القائمة على القيامواالتصاالت 
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 اإلداريةوأنما  االستجابة  العاملون، أن يكتسبها من المفتر انجازها ونوعية المهارات التي 

 (.2223)العميان،  تغيراتمالفعال مع تلك ال من اجل التعاملالمطلوبة 

بأنه قدرة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على استخدام التكنولوجيا  :إجرائياف وتعر 

 بصورة تنسجم مع التغيرات الحادثة بالبيئة المحيطة وتحقق للمنظمات النجاح االستراتيجي.

المنظمة سلعة أو تقوم بتقديم خدمة ذات  : وهو المتغير الفرعي الذي تنتج بهجودة المنتجات -3

توى عال  من الجودة المتميزة، تتماشى مع رضا المستهلكين بحيث تكون قادرة من خاللها على مس

الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتماشى مع ما يتوقعونه. ويتم ذلك من خالل 

ة التميز فيهما )العقيلي، مقاييس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وإيجاد صف

2229(. 

السمات للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادرا على تلبية : بأنها مجمل الخصائص و إجرائياف وتعر 

 االحتياجات التي يتطلبها المستهلك.  

 التعليم نظم طريق عن نما يحصل عليه اإلنسا وهو رأس المال البشري:ثانيا: المتغير الوسيط: 

 والخبرات والمهارات جهة، من والمعلومات المعارفالمرتبطة ب المفاهيممن  النظامية وغير النظامية

حيث أنه  ثالثة، جهة من والقيم والمثل والسلوكيات واالتجاهات ثانية جهة من األداء وعناصر

رأس المال  ن استخدامعالناتجة  والفوائد المنافع من بالتالي وتزيد إنتاجيته تحسين فييساهم ذلك 

 .(2113البشري )المصري، 

ة أما عن طريق التعلم أو المهارات والقدرات التي يكتسبها الفرد عاد المعرفة،: بأنه ياإجرائوتعرف 

( ويمكن تحديد مستواها من خالل إجابة أفراد والخبرة وتتمثل ب )المعرفة، المؤهالت، ،الخبرات

 العينة على أسئلة االستبانة.

 ية:التال المتغيرات الفرعية خالل من المتغير هذا يتم اختبار وسوف
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هي مجموعة من استخدام البيانات والمعلومات والتجربة المكتسبة من خالل التعلم  :المعرفة -0

والممارسة، وهي التي تجعل من يملكها قادر على التجاوب مع المستجدات التي تواجهه، ومن ثم 

قع في مجال معرفته )الظاهر، تجعله أكثر استطاعة للوصول إلى حلول أفضل للمشاكل التي ت

2229). 

 : بأنها المعلومات والخبرات البشرية التي تتجمع في عقول األفراد.إجرائياوتعرف 

لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية في أداء الدور الحيوي الذي  المنظمة قدرة هي مدى: هاراتالم -7

كوادر بشرية ذوو تأهيل علمي وتمتلك الخبرة العلمية المكتسبة  المنظمةوامتالك ، يطلب منها

 العاملين، وان يكون أعداد العاملينوالوعي بالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم وجودها لدى 

 ,Bontis) ما يملكونه من قناعة وحماس تجاه العمل كافيا لتولي وممارسة األعمال، باإلضافة إلى

et al., 2010). 

نتيجة لما يمتلكه من معارف  قدرة الفرد على انجاز عمل معين بدقة عالية وسرعة: إجرائياوتعرف 

 بحرفية عالية. إليهوخبرات و مؤهالت تسهل انجاز المهام الموكلة 

العاملين في المشاريع ها لدى ر هي المعرفة بالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم توف الخبرة: -3

ة عملهم الريادي التي تجعلهم مؤهلين ألداء الدور الحيوي الذي يطلب منهم وتسمح بممارس الريادية

 بكفاءة وفعالية باإلضافة إلى المؤهالت المكتسبة لدى العاملين التي ستساعدهم ألداء ذلك

(Bontis, et al., 2009). 

: هي قدرة الفرد على انجاز عمل ما في وقت أقل وبدقة أعلى نتيجة لتراكم المعرفة إجرائياوتعرف 

 لديه.

 ممارسة المبحوثة على الشركات قدرة وقابليةهي  :يجيالنجاح اإلستراتثالثا: المتغير التابع: 

من  بشكل أفضل المتوفرة الموارد الستغاللوقدرتها  عليها، المتعارف المعايير أفضل وفق نشاطاتها
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 وعالقتها األساسية الجدران من خالل بناءفي األجل البعيد  على ديمومتها مثيالتها، وتحاف 

 لديها.  العمل معها، وقيمة تتعامل األطراف التي كل مع الحسنة

لخططها  الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمانبأنها مدى تنفيذ وتقييم : إجرائياويعرف 

)البقاء، وتتمثل بـواستراتيجياتها بصورة تحقق لها الميزة التنافسية والمكانة المرموقة بين منافسيها، 

 أفراد العينة على أسئلة االستبانة. ، النمو( ويمكن تحديد مستواها من خالل إجابةالتكيف

 التالية: المتغيرات الفرعية خالل من المتغير هذا يتم اختبار وسوف

غيــر تكــون  الشــركات تنتهــي عنــدما وعكــس ذلــك فــانلتحقيقــه  الشــركاتتســعى هــو مــا  البقــاء:-1

 (.2225)الصيرفي، ا في محيطه التي تحصللتغيرات متماشية ل

ومحافظتهــا علــى  الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــان ريةوهــو اســتمرا :إجرائيــاويعــرف 

 مكانتها السوقية وميزتها التنافسية.

 أحداثبيئة العمل وما يحصل من مع  بشكل سريع على التكيفالشركة  استطاعةوهو التكيف: -2

ها علــى وتحسـين قـدرت تكيـف معهــاالتوافـق و التعامــل والإدارة التغييـر المفتــر  أن تسـتطيع  فيهـا ومـن

 (. 2113)العميان،  البقاء والنمو

على التأقلم بصورة مستمرة  الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمانبأنه قدرة  :إجرائياويعرف 

 مع التغيرات الحاصلة بالبيئة المحيطة بصورة تحقق البقاء واالزدهار لها. وسريعة 

 واالزدهــار نمــوالو  تطــوردها علــى البحيــث تسـاع هــي الجوانــب التـي علــى الشـركة أخــذهاالنمـو: -3

)الصــيرفي،  فــي بيئــة المنظمــة بشــكل متزايــد والتــي تتجــه نحــو التعقيــد المحدثــةالتغييــرات  بــالرغم مــن

2225.) 

على التطور وتقدم  الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمانبأنه قدرة  :إجرائياويعرف 

 حصة التنافسية لديها. وزيادة
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 حدود الدراسة 1-8

الشركات الصناعية األردنية التي تـم إدراجهـا فـي سـوق تم اقتصارها على  حدود المكانية:ال -1

 .عمان المالي

 فــــيوالوســــطى  لمــــديرين فــــي اإلدارات العليــــااتــــم اقتصــــارها علــــى آراء  الحــــدود البشــــرية: -2

  .الشركات الصناعية األردنية

 .2216ة آب ولغاي 2215خالل الفصل األول من تشرين األول  الحدود الزمانية: -3

ــة: -4 عوامــل النجــاح الحرجــة اإلســتراتيجية التــي  تــم اقتصــارها علــى قيــاس أثــر الحــدود العلمي

 ,Dominique)( كفاءة اقتصـاديات الحجـم، التغيـر التكنولـوجي، جـودة المنتجـاتبـ)تتجلى 

بــما فـي  رأس المـال البشـري وقـدرات ( Thompson & Strickland, 2006( و)2015

 ,Jashapara( و)(Khalique et al., 2011 (ارات، الخبــرات ، المهـرفاالمعـ)  ذلـك

)الركـابي،  مـن أجـل تحقيـق النجـاح التنظيمـي (Bontis & Fitz-enz, 2002)( و2011

 .(Ghurchiau et al., 2010)( و1991
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

 

 النظري  األدبالمبحث األول: 

 مقدمة 7-0

 اح الحرجة عوامل النج 7-7

 رأس المال البشري قدرات  7-3

 النجاح اإلستراتيجي 7-4

 الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 

 أوال: الدراسات باللغة العربية

 ثانيا: الدراسات باللغة األجنبية

 ما  ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثالثا: 
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة األدب

 لمبحث األولا
 النظري  األدب

 مقدمة 7-0

 تعظيم قيمة المعرفة وقيمة من يمتلكهابلثورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة ا ساهمت

ومهارات  اتبما يمتلكه أفرادها وشركاتها من معارف وقدر  الدولقوة  يتم قياس ، فأصبحبشكل كبير

من أفضل الطرق من خالل ، وتطبيقها هااموإعادة استخد هاعلى استخدام من القدرة وتمكنهم تميزهم

التي يتم تلك الشركات انتزاع القيمة التنافسية  تستطيع، حتى األعلىمنها إلى الحد  االستفادة أجل

قدرة على البقاء في السوق والقدرة من ال وتمكنهاعن غيرها من الشركات  وتجعلها تتميز إضافتها

  .الخارجيةو الداخلية  تينة التغيرات في البيئاالستجابة لكافباإلضافة إلى على التعامل 

، فإن كما يمكننا القول تحول متسارع نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة ثمةطالما كان ل

 وبمـا ،وإدارتـه واسـتثماره وتكوينـه البشـري رأس المـال بـ تتمثـلقواة التغييـر الصـاعدة فـي الشـركات هـي 

 فمن الـالزم علـىكثيرة،  زالتفي الشركات ما  يتم استغاللها التي لمأن العالقات واإلمكانات الفكرية 

إلـى  الوصـول والعمـل علـى تنميتهـا وتطويرهـا مـن أجـلهـذه األصـول  إدارة باتجـاه تتجـهالشركات أن 

تكــوين محفظــة إلدارة األصــول الفكريــة، وإدارة رأس  عــن طريــق طاقتهــا الفكريــة واإلبداعيــة القصــوى 

 ,Hsu) المصــدر الحيــوي األهــم لميزتهــا اإلســتراتيجية علــى أنــهيــة بشــكل أكثــر فاعل البشــري المــال 

2006 .) 

علـى  يـتم اعتبارهـا تـيوالعوامل النجاح الحرجة  ية مبنية علىالمستقبلإستراتيجية النجاح إن 

والتي تسعى إدارة  التي تم التخطيط لهاألهداف اإلستراتيجية وتحقيق  قوة الشركةأنها ترسيخ وتأكيد ل
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 يفهمـــوا أن نمـــديرييجـــب علـــى الف والمنافســـة،علـــى النجـــاح  تهاقـــدر باإلضـــافة إلـــى  قيقهـــاالمعرفـــة لتح

 ,Choong) المعرفة عمليات تقوم بدعمممارسات إدارية  وتطويرومكوناته، عوامل النجاح الحرجة 

 2008 .) 

بالتوجه نحو البحث عن المحددات والعناصر التنظيمية المؤسسات إن السبب وراء دفع 

 ادارة أعمالها ضمن رؤية واضحة هو ازدياد توجه دول العالم نحو تطوير اقتصادياتهالالزمة إل

صالح، و  )الدوري  على قواعد تنافسية في البيئة العالمية المتفاعلة، وبطريقة تجعلها قادرة على البقاء

2229.) 

 عوامل النجاح الحرجة  7-7

 تعتبـروالتـي  ي تواجـه المنظمـاتالتـ والحرجـة الجذريـة من العوامل الجوهريـة هنالك مجموعة

 تعتبــر وجودهــا وإتاحتهــا فإنهــاللنجــاح وفــي حالــة عــدم  ومقومــات عوامــل ذاتــه علــى أنهــا الوقــتفــي 

 عدم وضوح الرؤية اإلستراتيجية أو فعلى سبيل المثال من أجل تطبيقهامعوقات بل مشاكل جوهرية 

التي تطلب نشطة بممارسة األ تخصصتعدم وجود إدارة و عدم تقديم الدعم والمساعدات والتسهيالت 

 وعــدم وجــودإلــى قيمــة ســوقية،  والعمــل علــى تحويلهــا وعــدم االهتمــام باســتثمار العقــول المبدعــةمنهــا 

قيـام  مـن منعـتوغيرها مـن األسـباب األخـرى التـي  التي من الضروري وجودهابيئة قانونية تشريعية 

 .بمهامها ووظائفها المنظمات

نتــائج الفوائــد و الب اءمــدر لــدى ال ةقناعــفيمــا إذا تواجــدت ال كبيــرل بشــك المنظمــات يــرتبطنجــاح 

باإلضـــافة إلـــى أنهـــا تـــرتبط فيمـــا يعكســـه الشـــعور المتعلـــق ، التـــي تتحقـــق عنـــد قيامهـــا بـــأداء مهامهـــا

مـن بـث  األفـرادعلـى  هـذه لعوامـل التـي تحقـق النجـاح عمليـةسـير ل ةمطمئنـ اإلدارةكـون لباالطمئنان 
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مؤشــرات نجــاح  بهــا فــإن العــاملينواألفــراد  المــديرلطبيعــة  ووفقــا  ســتقرار. االل و روح التفــاؤل بالمســتقبلــ

 .(Balogun & Hailey, 2009) من منظمة إلى أخرى  المنظمات تختلف

المنظمــة هــو تحقيــق أهــداف  إســتراتيجيةالهامــة فــي مجــال تقــويم  األنشــطة أو المهــامأحــد  إن

إذا  االنحرافــاتوتحليــل  التــي تــم تحديــدها مســبقا  ر المعــاييبالنتــائج  مقارنــة تتضــمنوالتــي المنظمــات 

درجـة التبـاين بـين  الضرورية، واألخذ بعين االعتبـارلتصحيحات اإجراء  بواسطتهيمكن  حتى وجدت

 والتناسـب األداء ضمن درجة من المواءمـة حتى يظل الذي يسمح بهواألداء المطلوب  الفعلياألداء 

)عبــد  عليهــا التــي تــم االتفــاقالحــدود  تتجــاوزمــا أنهــا ال مقبولــة طال حتــى تعــد األصــليةمــع الخطــة 

 .(2212، المحسن

إن واحدا من األسباب التي تعد دافعا  للشركات األردنية من أجل السعي للبحـث عـن أنظمـة 

األردنيـــة مـــن  ةعوامـــل النجـــاح الحرجـــة هـــو زيـــادة حـــدة المنافســـة التـــي تواجههـــا الشـــركات الصـــناعي

إداريــة حديثــة وتــوفير اإلنتــاج فــي وقــت قــد تــم  لتــازت فــي اســتخدام وســائالعالميــة التــي ام تالشــركا

تحديــــده وأســــاليب خفــــض التكــــاليف لتــــدعيم المزايــــا التنافســــية باإلضــــافة إلــــى العمــــل علــــى تخفــــيض 

التكاليف بواسطة تبني أساليب حديثة تسهم في خفض تكاليف إنتاجها من جهـة ورفـع جـودة اإلنتـاج 

علــى الحصــة الســوقية الخاصــة بمنتجاتهــا فــي مواجهــة الشــركات  مــن جهــة أخــرى مــن أجــل الحفــا 

وهنـاك . المنافسة، والسعي إلى تحقيق النجاح اإلستراتيجي عن طريق رفع كفـاءة العمليـات اإلنتاجيـة

متغيــرات مســتقلة فــي هــذه  أنهــامجموعــة مــن عوامــل النجــاح الحرجــة التــي تــم االســتناد عليهــا علــى 

 الدراسة فهي:

 صاد ات الحجم: كفاءة اقتأوال: 

إن مــا تســعى المنظمــات إليــه هــو تــدعيم المزايــا التنافســية التــي تتميــز بهــا مــن أجــل الحفــا  

علــــى الحصــــة الســــوقية الخاصــــة بمنتجاتهــــا فــــي العمــــل علــــى مواجهــــة المنافســــين بواســــطة تحســــين 
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، افسـيةوالبيـع بأسـعار تن والتسليم وتخفيض تكلفة المنتجـات،وقت اإلنتاج  ضمتطلبات الجودة وتخفي

أحــد األســاليب التــي  اقتصــاديات الحجــمباإلضــافة إلــى ســرعة وصــول المنتجــات للســوق. يــتم اعتبــار 

المنظمـة علـى  إليهـايمكن من خاللها تخفـيض التكلفـة فـي العديـد مـن الوظـائف الرئيسـة التـي تسـعى 

نشــطة ســبيل المثــال الشــراء واإلنتــاج والتخــزين عــن طريــق الــتخلص مــن مختلــف أوجــه اإلســراف، واأل

 (. 2214)نجم،  أوقات أداء العمليات واالستمرار في تحسين جودة المنتجات وتخفيض

كبيـرة الحجـم، الشـركات ال علـى إمكانيـة بالفلسـفة التـي تعتمـد تعرف كفاءة اقتصاديات الحجـم

الـربط بـين عمليـات وذلـك بواسـطة  ملمـوس بشـكل  التـي تـدفعها يـةنتاجاإلتكـاليف الخفض من خالل 

ويتسنى ذلك من خالل بدء العملية اإلنتاجية  الء وشراء المواد الخام،إلنتاج وطلبات العمالتصنيع وا

 تعمــل علــى تحديــد احتياجــات القســم األول فــي الخــط يعــن طريــق طلبــات الشــراء مــن العمــالء التــ

 .(Wheelen & Hunger, 2014) يدعى بنظام السحب الذياإلنتاجي 
 

كفـاءة هـي  للمنظمـةن على أنها تحقق الميزة التنافسية من اإلستراتيجيات التي أجمع الباحثو 

مـن خاللهـا يـتم  تخفيض التكلفة، وبـالرغم مـن اخـتالف أرائهـم حـول الطـرق التـيو  اقتصاديات الحجم

من أهم وأكثر اإلسـتراتيجيات المتبعـة مـن ق بـل الشـركات هـو تخفـيض الميزة التنافسية، إال أن  تحقيق

ظمــة علــى تصــميم، وتصــنيع، وتســويق منتجــات بأقــل تكلفــة ممكنــة ويقصــد بــذلك قــدرة المنالتكلفــة. 

 .(Kotler & Keller, 2013) بالمقارنة مع منافسيها، مما يجعلها قادرة على تحقيق أرباح أعلى

بحيث تجعل تكاليف إنتاج  كفاءة اقتصاديات الحجم يجب على كل منظمة أن ت ركز على

تحقق المنظمة ذلك من خالل امتالك لها. كذلك  وتسويق منتجاتها أدنى من المنظمات المنافسة

فضل للطاقات وموارد أولية ارخص، وكفاءة عمليات التسويق وكذلك استغالل أ, التكنولوجيا األفضل
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، وفعالية نظم اإلنتاج، وكفاءة عمليات النقل والتخزين ونظم الصيانة. هنالك عدة شرو  اإلنتاجية

 :(2213)خليل،  رنة مع المنافسين هييجب توافرها لتحقيق تكلفة أقل بالمقا

 نوعية المنتج المقدم. -1

وجود طلب مرن للسعر، فإن زيادة مشتريات المستهلكين للسلعة سببه تخفيض في السعر  -2

 مع المحافظة على الجودة.

 عدم وجود طرق كثيرة لتمييز المنتج. -3

 وجود معدات إنتاجية ذات كفاءة عالية. -4

بكلفــة أدنــى مــن المنافســين لهــا هــي نفســها التــي تســعى إن المنظمــات التــي تقــدم منتجاتهــا 

قاعــدة تحقــق مـــن خاللهــا نجاحهــا وتفوقهــا، فالهـــدف  أنهــاللحصــول علــى حصــة ســوقية اكبـــر علــى 

اقتصــاديات هــو الكلفــة األقــل بمنظــور  ظمــات التــي تتنــافس مــن خــالل الكلفــةالــرئيس للمن ألعمليــاتي

زايـا التنافســية األخــرى غيـر الكلفــة، فهــي تعمــل ، وحتــى المنظمــات التـي تتنــافس مــن خــالل المالحجـم

 .(Slack, et. al, 2014ساعية لتحقيق كلف منخفضة للمنتجات التي تقوم بإنتاجها )

السعي إلى تخفيض كلف اإلنتاج هو  كفاءة اقتصاديات الحجمن ما تستند عليه كذلك فإ

كد على الميزة التنافسية الخاصة مقارنة بالمنافسين وإدارة العمليات، والسعي إلى أسعار تنافسية تؤ 

بالمنتجات في السوق، كما أن المنظمة تستطيع تخفيض التكاليف عن طريق االستخدام الكفؤ الجيد 

للطاقة اإلنتاجية المتوفرة لها، باإلضافة إلى اإلبداع في تصميم المنتجات وتكنولوجيا العمليات 

قاعدة مهمة لخفض التكاليف، أيضا  مساعدة والتحسين الم ستمر لجودة المنتجات، حيث يعتبر ذلك 

في مجال التكلفة  المديرين في دعم وإسناد إستراتجية المنظمة بحيث تكون قائدة ريادية للسوق 

 (.2225)العزاوي، 
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، ذلــكفــإن االتجــاه يتزايــد نحــو  لــذا اقتصــاديات الحجــم، ناتجــة عــنالعديــد مــن المنــافع  هنالــك

تكـاليف اإلنتـاج، سيسـبب  د، وترشـياسـتخدام المـوارد، وإزالـة الهـدرفـي ومن أبرز هذه المنافع الكفـاءة 

األمـر الـذي  تخفـيض تكلفـة الوحـدة المنتجـة علـى ذات الدرجـة مـن األهميـة، اقتصاديات الحجـمتبني 

ينتج زيادة القدرة التنافسية الخاصة بالشركة، فيما إذا قد تم تطبيقها من قبل الشركات الصـناعية فـي 

ي إلـــى زيـــادة كفاءتهـــا وقـــدرتها اإلنتاجيـــة والتنافســـية ومـــن ثـــم تحســـين األداء لهـــذه األردن فإنـــه ســـيؤد

 الشركات.

 ثانيا: التغير التكنولوجي: 

مــن وكــالء التغييــر إدخــال معــدات جديــدة  ثــورة االتصــاالت والمعلومــات التكنولوجيــةتتطلــب 

ن هـذه أ إال إذ ،الخـدمات أسـاليب اإلدارة وتقـديم فـيتـؤثر وبذلك فإنهـا  ق ووسائل أعمال جديدةائوطر 

وبـذلك  ،تقنيـة المعلومـات حيـث أن الهـدف هـو ،بعـد يـوم ا  يومـ تتزايـد بشـكل سـريع أصـبحت التـأثيرات

علــى  البقــاءجــل أمــن و  يرين مــدلل هــو الحــل الوحيــد علــى اســتخدام تقنيــات متطــورةفــإن العمــل الجــاد 

 أن تتبــعى الهـدف بكفــاءة عاليـة جــل الوصـول إلــأمـن  اإلدارة يجـب علــى ،والبقــاء فـي المنافســة النمـو

ن التغيرات التي حدثت خالل السـنوات القليلـة الماضـية لذلك فإ ،جميع السياسات المتطورة تكنولوجيا  

تعمـل علـى أنظمة ومعلومات إدارية متطـورة  تتمكن من الحصول علىغلب المنظمات اليوم جعلت أ 

 .(2113العطية، ) عهم الجغرافيةمواق ليس اخذين بعين االعتبارالعاملين في المنظمة  ربط

تعتبر التطورات وما يحدث منها فـي التكنولوجيـا الحديثـة مـن أهـم وأبـرز المتطلبـات التغيريـة 

لمنظمات األعمال والتي تتم مـن خـالل القيـام باسـتخدام الوسـائل التطويريـة والتحديثيـة التقنيـة حاليـا ، 

نــــة مـــن االســــتجابة لمختلــــف التطــــورات ولـــذلك فانــــه مــــن الضــــروري أن تكـــون هــــذه المنظمــــات متمك

خصوصا  أن  علق بالمجال العلمي والتكنولوجي،المرتبطة بعملية التغيير والتطوير التنظيمي والتي تت
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هــذه التغيــرات تقــوم بالمســاهمة فــي تعميــق وتأكيــد أبعــاد النهــو  فــي الكفــاءة التشــغيلية، وتســهم فــي 

 .(2112، حمود)تحسين الجودة والنوعية وزيادة اإلنتاجية 

كما أن التطوير التكنولوجي يستلزم من المنظمات أن تعمل على تحديد اإلمكانيات المتوفرة 

لها في مجال التنمية التكنولوجية من خالل االلتزام بالتخطيط والتغيير والتعديل وبما يوائم التوجهات 

 (2112حمود، )العالمية الجديدة وذلك من أجل تحقيق ما يلي:

التطور التكنولوجي فرصـة للمشـاركة بشـكل فعـال فـي الموضـوعات التـي تتعلـق يقدم التقدم و  -1

بالنوعية والجودة وكيفية قياسها بحيث يتم اعتبارها على أنها من أهم المجاالت التي يحـدث 

 فيها تنافس على مستوى عالمي.

ـــدم التقـــدم والتطـــور التكنولـــوجي الفرصـــة الكاملـــة مـــن أجـــل نقـــل طـــرق وأســـاليب تطـــوير  -2 يق

كنولوجيا المتقدمـة علـى المسـتوى العـالمي وتنفيـذها علـى المسـتوى المحلـي أو عـن طريـق الت

 فز والمكافأة.واعقد االتفاقات وتوقيع العقود المنفردة أو بواسطة اعتماد نظم الح

ما تحققه عملية انفتاح األسـواق العالميـة مـن أجـل تمكينهـا مـن الـدخول فيهـا بمنتجـات ذات  -3

 إمكانية استفادة منظمات األعمال من الفرص.ميزة تنافسية ونسبية و 

يـــوفر التقـــدم والتطـــور التكنولـــوجي الفرصـــة الكاملـــة للقيـــام بعمليـــات نقـــل األســـاليب اإلداريـــة  -4

 والتسويقية والتدريبية إلى العالمية.

 ثالثا: جودة المنتجات: 

 إن موضــوع الجــودة فــي العصــر الحــديث يتميــز باهتمــام متزايــد فــي معظــم المنظمــات وفــي

أنحــاء العــالم، بــاألخص بعــد أن عرفــت هــذه المنظمــات الصــناعية أو الخدميــة ألهميــة الجــودة ومــدى 

مساهمتها في تقدم وتطور األداء، واعتبـار الجـودة علـى أنـه سـالح تسـتخدمه المنظمـات فـي مواجهـة 

ي التحــديات الداخليــة والخارجيــة، وأضــحت تشــكل عــامال  أساســيا  لنجــاح المنظمــات بســبب الــدور الــذ
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 صتلعبــه فــي اســتغالل المــوارد، وعمــل موقــع تنافســي فــي الســوق، إن درجــة تلبيــة الصــفات والخصــائ

الموجــودة فـــي المنـــتج والمطابقـــة لمتطلبـــات الزبـــائن هـــي مـــا تعنيـــه الجـــودة، حيـــث أنهـــا تمـــنح المنـــتج 

الحاليـة  جاذبية تنافسية إضافية وهي مفيدة للزبائن، باإلضافة إلى أنها تـرتبط مـع حاجـاتهم ورغبـاتهم

 .(2222والمستقبلية بشكل كبير )درويش، 

إن الجودة تشكل عامال  أساسيا  لنجاح المنظمات بسبب الدور الذي تحظى به بين استغالل 

الموجودة في المنتج  صالموارد، وتحقيق موقع تنافسي في السوق. إن درجة تلبية الصفات والخصائ

وهــي تعطــي المنــتج جاذبيــة  والمخرجــات،ة العمليــات والمطابقــة لمتطلبــات الزبــائن هــي مــا تمثلــه جــود

تنافسية إضافية باإلضافة إلى أنها مفيدة للزبائن، وترتبط مـع حاجـاتهم ورغبـاتهم الحاليـة والمسـتقبلية 

 (.2222)درويش، شكل كبيرب

ويقصــد بجــودة المنتجــات إنتــاج المنظمــة لمنتجــات ذات مســتوى عــال  مــن الجــودة المتميــزة، 

ة مــن خــالل ذلــك علــى الوفــاء باحتياجــات العمــالء والــوالء برغبــاتهم وبشــكل يــوائم بحيــث تكــون قــادر 

توقعــاتهم، وتحقيــق الرضــا والســعادة بالنســبة للعمــالء. ومــن خــالل مقــاييس موضــوعة مســبقا  قــد تــم 

، )العقيلـــيتم مـــا ســبق ذكـــره وضــعها إلنتـــاج الســلعة أو تقـــديم الخدمــة، وإيجـــاد صـــفة التميــز فيهمـــا يــ

2229(. 

أن مصطلح الجودة يتمحور حول مفهـومين يرتبطـان  Kotler & Keller (2009) ويشير

، فيركــز األول علــى المنــتج ســواء كــان ســلعة أم خدمــة ويركــز الثــاني علــى ببعضــهما ارتباطــا  وثيقــا  

الزبــائن، ومــن هنــا فقــد تكونــت وجهــة نظــر مختلفــة تقــوم بــالتركيز علــى معنــى الجــودة يجــب أن يــتم 

رين همـــا: وجهــة نظـــر الزبـــائن، ووجهــة نظـــر المنـــتج. وجــودة التصـــميم تعنـــي النظــر إليـــه مــن منظـــو 

والتــي تبــين الخصــائص واألبعــاد المختلفــة للجــودة، والتــي تحظــى  المســتهلك،الجــودة مــن وجهــة نظــر 

باألداء العالي بحيث تمثل خصائص المنتج والتي تهدف إلى إقناع الزبائن باإلضافة إلى السعر في 
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أن المنتج الجيد لن يحقق المطلـوب والغايـة المطلوبـة مـن وراء الجـودة إذا لـم  حيث التصميم،مرحلة 

يكن مناسبا في سعره. فإن الجـودة تعنـي جـودة المطابقـة والتـي هـي عبـارة عـن المطابقـة للمواصـفات 

بحيث يكـون المنـتج أو الخدمـة قـد تـم إنتاجهـا طبقـا  للتصـميم  بالمنتج،الخاصة بالتصميم فيما يتعلق 

اإلنتـاج بحيـث تكـون منخفضـة  ألنـه إذا كـان  يهتم بكلفةع سابقا، وكذلك الكلفة، فإن المنت ج الموضو 

المنــتج كلفتــه عاليــة، فهــذا يعنــي أن ســعره عــال  وبــذلك فــإن الزبــائن لــن يرضــون بــذلك بســبب أنــه لــن 

الزبــائن، يحقــق القيمــة المطلــوب إدراكهــا، إذ أن القيمــة المدركــة هــي مقارنــة بــين كلفــة المنــتج بالنســبة 

 .والمنفعة التي سوف يأخذونها من المنتج

أن العمالء لديهم الرغبة بمنتجات  Krajewsky & Ritzman (2013) ووجد كل من

يتوقعونها، بحيث أن الشركات التي ال تقدم  والخصائص التيتحقق الخصائص المطلوبة من قبلهم، 

ا ويتوقعونها فلن تستطيع البقاء منتجات تلبي حاجات ورغبات العمالء والجودة التي يطلبونه

إن من الركائز األساسية في نجاح المنظمة في عالم األعمال هو ب عد والنجاح في سلوك المنافسة، و 

الجودة وذلك من خالل تقديم منتجات ذات مواصفات تلبي أو تفوق ما يطلبه الزبائن، وهذا يساعد 

 دة هي عملية تتضمن:في تعزيز الميزة التنافسية للشركة في السوق. فالجو 

 الحالية والمستقبلية. العمالءتحقيق احتياجات  -1

المفهوم المتجدد والدائم التغير هو ما يعنيه الجودة وذلك بسـبب ارتباطـه بتحقيـق احتياجـات  -2

 .العمالء

 ال يقتصر مفهوم الجودة على المنتجات بل يتجاوز ليشمل الخدمات. -3

 .بهوتنتهي  العميلإن الجودة عبارة عن عملية تبدأ من  -4

إن جودة المنتجات هي إمكانية المنظمة من تقديم منتجات )سلع أو خدمات( متميزة وفريدة 

لذلك  الباحث،وخدمات ما بعد البيع بحيث تنال رضا العمالء كما يرى  عالية،من نوعها ذات جودة 
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مة، يصبح من الالزم على المنظمة أن تفهم وتحلل مصادر التميز بواسطة أنشطة حلقة القي

، واستغالل الكفاءات، وانتهاج طرق توسع فعالة، وسياسات ، والتقنيات التكنولوجية العاليةوالمهارات

 سعريه وترويجية تمكن المنظمة من زيادة الحصة السوقية.

 رأس المال البشري قدرات  7-3

 التحول الكبير في النظرة إلى المعرفة ومن يمتلكها ومن يستطيع تحقيق القيمة من خالل

التي تحول المجتمعات التقليدية المعتمدة على االقتصاد التقليدي وموارده التقليدية قد رافقه تطبيقها، 

المال المادي والموجودات المادية األخرى من معدات ومواد أولية وغيرها من رأس في  تتجلى

في  عدلبشكل أساسي على االقتصاد المعرفي الذي  تستنداألصول الملموسة، إلى مجتمعات 

تلك في  ظاهرا  مفهوم الموارد األساسية لالقتصاد من ما هو ملموس إلى ما هو غير ملموس 

في  يتجلىالذي  البشري المجتمعات وشركاتها وأفرادها، وأيضا رأس المال  تحظى بهاالتي  ةمعرفال

ومن  يذهاوتنفعلى الوصول إلى المعرفة واالستدالل منها  والذي لديه القدرةاإلنسان المبدع والذكي 

إن رأس المال ، حيث إضافتهاقد تم ميزة تنافسية وقيمة اقتصادية  تتجلى فيثم إنتاج معارف جديدة 

 .(Bontis, 2010أسهم الفرد من الشركة والموظفين ) ما هو إالالبشري 

في تشكيل البنية األساسية لرأس المال التقليدي، وهو رأس  قد دخلظهر عنصر جديد  لقد

ع األحداث والتطور الكبير في المفاهيم والمعتقدات وظهور تكنولوجيا المعلومات المال الفكري م

وهو اقتصاد المعرفة ما يسمى ب وانتشار المعلومات والمعرفة، وإدارتها وازدياد االعتماد على

تعدد اآلراء حول المكونات األساسية لرأس ومع  قتصاد.االالعنصر البشري الذكي والمبدع في 

والذي تم اعتباره على أنه  ، لكنها اتفقت على العنصر البشري )رأس المال البشري(المال الفكري 

رأس يعد  في العديد من الصناعات مثل تطوير البرامج وإدارة االستشارات، وخدمات المال األساس.
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 ويشمل الموارد غير حاسما ،المال البشري واحدا  من المكونات األساسية لرأس المال الفكري وموردا  

 لالستثمار في عملهم على بذله العمال يعملالقدرات والجهد، والوقت الذي  مثلالملموسة 

(Seleim & Ashour, 2007 .) 

، ي والمهـــار  يالمخـــزون المعرفـــو  اتالخبـــر  مـــتالكارأس المـــال البشـــري علـــى  يطلـــق مصـــطلح

ة المبكـرة وحتـى مراحـل الحيـاة مـن سـنين الطفولـ كـلاكتسـابه فـي  ومن الممكن .والقدرة على االختراع

مـــن ســـنين عمـــره،  تختلـــف مـــن مرحلـــة ألخـــرى  المعرفـــةاإلنســـان علـــى اكتســـاب  ومقـــدرةالشـــيخوخة. 

الطـرق التـي  وتتعـدد. يـؤثر علـى اكتسـاب المعرفـة الوضع الصحي والنفسي والبيئة التي يعـيش فيهـاو 

الل التعلــيم مـن خـو  تعــددة ومتنوعـة وتتغيـر عبـر الــزمن.فهـي م فيهـا رأس المـال البشــري  يـتم اكتسـاب

 أو أهيــل أثنــاء العمــل أو خــارج العمــل،بــرامج التــدريب والت عــن طريــق أو الرســمي أو غيــر الرســمي

 عـنالمعلومات، أو شبكات االنترنت و  استخدام خالل وسائل اإلعالم، أو من بواسطة االعتماد على

 المـال البشـري اكتسـاب رأس  قـد يـتم الخاصـة مطالعـةمـن خـالل ال وأمراكز البحث والتطـوير،  طريق

 (.2214)هيال، 

تعدد اآلراء حول المكونات األساسية لرأس المال الفكري، لكنها اتفقت على العنصر ومع 

في العديد من الصناعات مثل  األساس.والذي تم اعتباره على أنه  البشري )رأس المال البشري(

ري واحدا  من المكونات رأس المال البشيعد  تطوير البرامج وإدارة االستشارات، وخدمات المال

القدرات والجهد،  مثلويشمل الموارد غير الملموسة  حاسما ،األساسية لرأس المال الفكري وموردا  

 (. Seleim & Ashour, 2007) لالستثمار في عملهم على بذله العمال يعملوالوقت الذي 

بحيث مة األساس في خلق القي على أنه ي رأس المال البشر Sullivan (2221 ) ويعتبر

تهيأت الجوانب الهيكلية قد العامل القادر على التحكم في مدى  يعد من منظور التكامل بينهمانه 

 والبعد الخاص بالعالقات.
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 وسلوكهم، ونشاطهم الفكري  الموظفين ةخالل كفاءه من أنRoos et al. (2213 ) استنتج

فهو السلوك  أماالمهارات والتعليم، الكفاءة كال  من  تشمل إذرأس المال الفكري،  منها ينتجون  فهم

للممارسات  ا  تغيير الخاص بالفرد النشا  الفكري  ويوفر ،األجواء السلوكية لعمل الموظفينيغطي 

ه وعلى الرغم من أن ،الشركة تواجههابحلول إبداعية للمشاكل التي قد  التفكير تتيح للموظفين التي

ألكثر أهمية في الشركة إال أنهم غير مملوكين البشري( الجزء ا )العنصر الموظفين يتم اعتبار

 للشركة.

الشركة الجماعية للحصول على أفضل بوصف القدرة التي تمتلكها  Bontis (2214) قام

، حيث يتم اعتباره بأنه رأس المال البشري هو  فادة من معرفة أفرادها )موظفيها(الحلول وذلك باإل

يقوم  والتعليم. ذات العالقة بالحياة والعمل توالسلوكياكل من: اإلرث الجيني، والخبرة،  بدمج يقوم

اإلبداع والتجديد و  على المهارات والخبرات وقدرة الفرد على االبتكاررأس المال البشري بالتركيز 

 خالل في مجال البحوث منيظهر  باإلضافة إلى أنه، والجدارات التي يمتلكها الفرد اإلستراتيجي

قظة في المكتب، وإعادة تشكيل العمليات الجديدة أو تطوير المهارات أحالم اليو تبادل األفكار، 

جوهر رأس  هيمكن القول بأنفالذكاء المجرد للعضو التنظيمي أما إلقاء الملفات القديمة. و  الشخصية

 المال البشري.

 إلى أنه ما تمثله مجموعة المعارف والمهارات والخبرات وكافة (2224) يظهر سعيدي ومولود       

القدرات التي تساعد على زيادة إنتاجية العمل لدى الفرد أو جماعة عمل معينة هو ما يقصد به 

رأس المال البشري. إن نظرية الرأسمال البشري تستند على الفرضية التي تتضمن أن الفرد يقوم 

 باالستثمار في رأس المال البشري وتراكمه بهدف الحصول على إيرادات. حيث أن ما يهدف إليه

، إنفاقهاأكثر من التكاليف التي تم  لاالستثمار في الرأسمال البشري هو الحصول على مداخي

وباإلمكان أن يقوم به الفرد لنفسه أو المؤسسة لموظفيها من خالل التدريب. يظهر أثر االستثمار 
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ن نتاج البشري بالقدرة على تحسين نوعية اإلنتاج واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية بحيث أ

من الممكن  وبذلك فإن الحصول على أعلى ناتج االستثمار البشري ال ينعكس على اإلنتاجية فقط،

 باإلضافة إلى تقليل التكاليف والتي هي المحصلة النهائية الطبيعية المتوقعة. الحصول عليه

ه هـم أصـولنا، فهـذ لماءنـان عفقـد تـم اإلشـارة علـى أوكمؤشر على أهمية رأس المال البشري 

 النظــرة إلــى األفــراد أصــبحت القــوة الرئيســة للشــركات مــن أجــل البقــاء والنمــو وتعزيــز الميــزة التنافســية

(Youndt & Snell, 2011).  رأس المال البشري للشركة هي أكثـر مـن مجـرد أصـول فيزيائيـة إن

Youndt & Snell (2211 ) هـذا مـا أكـده موظفي الشـركة من خاللللشركة يتم قياسها في العادة 

كــال  مــن األصــول الملموســة الثابتــة والمتحركــة، واألصــول غيــر ملموســة، التــي تشــمل علــى و  يضــا ،أ

 المهمــــة التــــي بــــين يديــــه، إنجــــاز فــــي التــــي يــــتم اســــتخدامهاالمهــــارات، المعرفــــة، وقــــدرات الموظــــف 

 .دمتعدد األبعاذو الرأس المال البشري هي ما يقصد به  واألهداف التنظيمية باإلضافة إلى

أي قدرة تنظيمية انطالقا  من أن الشركات ال تفكر، وال تتخذ قـرارات، أو تحـدد المـوارد،  إذن

 هو ما يمكن قوله. رأس المال البشري  هو ما يكمن وراءه بل األفراد هم من يقومون بهذه األمور

حيث أنه يعمل  مصدر اإلبداع والتجديد اإلستراتيجي إلى أنAhangar (2211 ) ويشير

 إن تحقيق. ويمكن القول رأس المال البشري هو  كاء الكامل للموارد البشرية للشركةعلى عكس الذ

أن يفعله، حيث أنه  رأس المال الفكري للشركةهو ما يمكن ل القصوى  رأس المال البشري  إمكانات

من البنية التحتية لرأس المال البشري، نظام  يتألفالشركة تملك رأس مال هيكلي قوي  إذا كانت

رأس  يعد. حيث هو ما يجعل الشركة تحقق إمكاناتها من خاللها ، وثقافة تعاونية جيدةعمل جيد

 لرأس المال الفكري  يسمحعمليات اإلبداع والتنمية رابطا مهما  يتضمنالمال الهيكلي والذي 

 وقدراته.من قوته  األعلىالوصول إلى القدر 
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الموظف المسـتخدمة فـي تحقيـق  امتالك الشركة لقوة رأس المال البشري والمتمثل في قدرات

هــو مــا يكمــن فــي قــوة رأس المــال البشــري والــذي يســتند  المهمــة التــي بــين يديــه، واألهــداف التنظيميــة

، التي تعرف بالقدرات التي تم اعتمادها على أنها متغيرات وسيطة المهارات والخبراتالمعارف  على

 في الدراسة الراهنة وفيما يلي نبذة عنها:

  :رفاالمعأوال: 

هي استخدام المعلومات والبيانات ونقل التجربة التي يحصل عليها الفرد من خالل التعلم 

والممارسة المتأنية وما ينجم عنها من محصلة، وهي التي تجعل الفرد الذي يمتلكها قادرا  على 

لى التجاوب مع المستجدات والتغيرات التي تواجهه، وتجعله يمتلك القدرة األكثر على الوصول إ

 .(2229عرفة التي يمتلكها )الظاهر، حلول أفضل للمشاكل التي تقع في مجال الم

 ثانيا: المهارات: 

لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية في أداء الدور الحيوي الذي يطلب  المنظمة قدرة هي مدى

وعي كوادر بشرية ذوو تأهيل علمي وتمتلك الخبرة العلمية المكتسبة وال المنظمة وامتالك، منها

كافيا  العاملين، وان يكون أعداد العاملينبالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم وجودها لدى 

 Bontis, et) ما يملكونه من قناعة وحماس تجاه العمل لتولي وممارسة األعمال، باإلضافة إلى

al., 2010). 

 : ثالثا: الخبرات

تجعلهـم إلـيهم والتـي  التـي توكـلبالمهام قدرات إضافية على القيام  هي المعرفة التي تعطيهم

هــي و  تســمح بممارســة العمــل بكفــاءة وفعاليــةالتــي مــنهم و  الــذي يطلــبألداء الــدور الحيــوي  مــؤهلين

الواجــب و  التــي يكتســبهاالفنيــة و العلميــة علــى الجوانــب مفهــوم الخبــرة  ويســتندالمعرفـة بــاألمور الباطنــة 

المشاركة  عن طريق هذه الخبرةقد اكتسب  اإلنسان ن ويكو  ،في الشركة أن يحظوا بها العاملين على
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مــا يــؤدي تكــرار هــذا العمــل أو الحــدث إلــى تعميــق  وعلــى األغلــبأو حــدث معــين،  محــددفــي عمــل 

 (.2113)الظاهر، أكبر وعفوية أكبر عمقا   وإعطائهاهذه الخبرة وتأكيد 

 النجاح اإلستراتيجي 7-4

ور حـــول شـــكل المنظمـــة الناجحـــة والتـــي هنالـــك عـــدة اجتهـــادات فـــي أدبيـــات التنظـــيم تتمحـــ

تحتاجه ظروف العمل في القرن الحادي والعشرين لتكون ناجحة،  وجميعها تتفق بشيء واحـد حيـث 

داريـة أن تعكـس أساسـا قويـا أنها تسعى لتحديد المنظمة الناجحة وبذلك فإنـه مـن الممكـن للمنـاهج اإل

طة المنظمـة بشـكل كفـؤ وفعـال، وذلـك مـن أجـل من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلـق بكيفيـة إدارة أنشـ

التحسين الفعال لعوامل النجاح األساسية  الخاصة بالمنظمة، وذلك بهـدف تعظـيم األربـاح التشـغيلية 

للمنظمـة ومــن ثـم القيــام بالوصـول إلــى أهـدافها اإلســتراتيجية والعمـل علــى التركيـز علــى األداء الكلــي 

البعض يسميها رد المتوفرة بشكل كفؤ وفعال، وعليه فإن من خالل تعظيمه عن طريق استغالل الموا

منظمة التعلم أو المنظمـة عاليـة االنجـاز أو المنظمـة التـي تسـتند علـى مفـاهيم وفلسـفات علـى سـبيل 

وقــد تزايــد االهتمــام بالنجــاح اإلســتراتيجي مــؤخرا  بســبب وظيفتــه المهمــة  المثــال إدارة الجــودة الشــاملة،

لمنظمات التي تركز علـى إجـراء عمليـات التحسـين المسـتمر لـألداء والعمـل في تحديد وإدارة أنشطة ا

 .(2229 ،جمعة) على تحقيق المزايا التنافسية التي تساهم بتعظيم الربحية

 مقارنة تتضمنالتي  األعمالالهامة في مجال تقويم  األنشطةأحد ك نتائج األعمالقياس  إن

خاللـه إجـراء  مـنيمكـن  حتى إن وجدت االنحرافاتتحليل مسبقا و  التي تم تحديدهاالمعايير بالنتائج 

 درجــة التبــاين ، مركــزين علــىوهــذا مــا يمثلــه نجــاح المنظمــات اإلســتراتيجيالضــرورية لتصــحيحات ا

 األداء ضـــمن درجـــة مـــن المواءمـــة ليبقـــى حو ســـمالمواألداء المطلـــوب  الفعلـــيبـــين األداء  واالخـــتالف
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التــي تـــم الحـــدود  تتجــاوزأنهـــا ال  فـــي حــالمقبولــة  ارهـــامـــن اجــل اعتب األصــليةمــع الخطـــة  والتنــاغم

 (.2212)جواد،  عليها االتفاق

ــتم النظــر إليهــا علــى أنهــا  نتــائج األعمــالومــن خــالل  علــى جــزء مــن عمليــة الرقابــة التــي ي

وينظــر  أهـدافها بنجاحهـا فــي العمـل علـى تحقيــق انتهـاء   المنظمــة، ألنشـطةعمليــة توجيـه  أسـاس أنهـا

خـــاص  اســـتقراءتقـــويم األداء  ه يـــتم اعتبـــارأنـــ حيـــث ،ي للمنظمـــةنجـــاح اإلســـتراتيجال إليهـــا علـــى أنهـــا

 انحرافهـا عنـد األنشـطةمسـارات  تعمـل علـى تحديـد ،اتخـاذ قـراراتمن خاللهـا دالالت ومؤشرات يتم ب

 األهـدافيـق قإنجـاز وتحمـن أجـل فـي االتجـاه الصـحيح  التـي تسـيرالمسـارات  العمل علـى تعزيـزأو 

 المنظمـــةفحـــص مركــز  والتــي تهـــدف إلــى ،لعمليـــة اتخــاذ القـــرارات تابعــة عمليـــةهــذه ال المنشــودة. إن

ليـــل المـــالي والمراجعـــة حاســـتخدام أســـلوب التمـــن خـــالل واالقتصـــادي فـــي وقـــت معـــين وذلـــك  اليمـــال

 (.2212المنظمة )عبدالمحسن، نشا   تعني نتائج األعماللذلك فإن ، اإلدارية

العمليــات  تــدفق ةمــن خــالل القيــام بــإدار أنــه Albright & Lam (2212 )لقــد وضــح 

السلع والخدمات يتم تحديدها  من المخرجات نجاح اإلستراتيجي، حيث أناإلنتاجية يكون قد تحقق ال

العمليـات اإلنتاجيـة  تـدفق فـإن ثـم ومن نسبية، بندرة يحظى الذي للمورد الخام اإلنتاج معدل عن طريق

 مـن ممكـن مسـتوى  أعلـى ممـا سـيحققلمقيـدة فـي المنظمـة، ا المـوارد خـالل مـن يتم تخطيطـه أن يجب

  الطاقة اإلنتاجية الكلية. يحدد نادر مورد هو المنظمة أو في الهدف مثال  تحقيق الموجه األداء

في األمـد  ونتائجها مختلفة عن غيرها في أدائها أن تكون بأنها يجب  ةعندما تؤمن المنظمو 

 أن تطبـق فتحـاول المنظمـة بحـرص شـديد، ستراتيجي سـيتحققالنجاح اإل البعيد فمن الممكن قوله أن

 بواسـطة والنجـاح الشاملة، وتقوم بتطبيق معـايير التميـز مفاهيم متقدمة في نظم الجودة وإدارة الجودة

 وتنمية تطوير، من خالل الحصول على جوائز التميز يتم وحينها ،المتعارف عليهاالنماذج العالمية 

بشــكل  تحقيقهــا تحــاولالنتــائج التــي  أفضــل وتحقيــقرفــع مســتوى األداء  المنهجيــات التــي تــؤدي إلــى
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المســــؤولية و  العاليــــة وااللتــــزام بالمبــــادرات التطوعيــــةالماليــــة العوائــــد ب يفــــوق كــــل شــــيء ليعــــود عليهــــا

 (.2113)النجار والحيالي، االجتماعية 

تسـتند  يـةيتمحـور حـول فلسـفات إدار النجـاح اإلسـتراتيجي  ( أن2014) Goldratt رأى وقـد

 تتفق علـى جميعها الفلسفات هذه إن الشاملة، حيث الجودة وإدارة ذي يتم تحديدهال التوقيت على نظام

الداخليـة  فـائض العمليـات تشجيع وتعزيـز على أوال   يركز الداخلية، وبذلك فإنه العمليات فائض تشجيع

 الفكـر بشـكل عكسـي لمسـار وذلـك ثالثـا ، التكلفـة خفـض ثـم ثانيـا   المخـزون  العمل على خفـض ثم ومن

 المخزون  خفض ثم ثانيا   المساهمة فائض ثم زيادة أوال   التكلفة خفض على يؤكد الذي التقليدي اإلداري 

 ثالثا .

كما يعرفها الباحث فهي عبارة عن فلسفة تستند على مفـاهيم وطـرق  إن النجاح اإلستراتيجي

ســـتراتيجي مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى ميـــزة المســـتوى اإل ىحديثـــة فـــي إدارة وأداء وظيفـــة العمليـــات علـــ

تنافسية، وعلى المستوى التشـغيلي مـن أجـل االسـتجابة الفعالـة للتغيـرات فـي الطلـب وحاجـات الزبـون 

وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد وجــدولتها. إن التكلفــة عبــارة عــن إحــدى محــددات اإلنتــاج التــي 

ى أقـل حـد ممكـن مـن غيـر التـأثير علـى جـودة من خالله تقوم المنظمة بالسـعي إلـى الوصـول بهـا إلـ

لقــد تـم اعتمــاد البقـاء والتكيــف والنمـو علــى أسـاس متغيــرات تابعـة فــي هـذه الدراســة مـن أجــل  المنـتج.

  تحقيق أغرا  هذه الدراسة وتاليا نبذة عن كل منها:

 أوال: البقاء:

صـول إلـى موقـع ز على الو يتركال بواسطة تحقيق األرباحتنطلق الشركة نحو ويقصد بها أن 

المسـتقبل،  من الممكـن مواجهتهـا فـيالتي  وتوقعلها االستقرار والنمو والبقاء، وقراءة التحديات  يكفل

ـــــى أن يتخـــــذ  ـــــاء، باإلضـــــافة إل ـــــة مـــــن أجـــــل البق ـــــارات بديل ـــــالقـــــرارات وخي ـــــى ســـــبيل المث ـــــر  عل تغيي
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ـــات أخـــرى  ـــدماج مـــع كيان ـــر حالـــة  مواجهـــة تحـــديات المنافســـةمـــن أجـــل اإلســـتراتيجيات أو االن وتغي

 .(2225)الصيرفي،  األسواق وزيادة حدة التحديات

إن جميــع المنظمــات تحــاول الوصــول إلــى أفضــل أداء حيــث أن المســتوى العــالي مــن األداء 

تحســين  ديعنــي الوصــول إلــى مســتوى تنافســي عــالي وهــذا يقتضــي كســب مزيــد مــن األربــاح، وجهــو 

وطـرق  JIT Six Sigma, , TQMين مثـل األداء في الشركات ظهرت مع العديد من طرق التحسـ

 (.Gruenberg, 2012) ي الهدف وتختلف في طريقة التنفيذأخرى التي تشبهها ف

، ويتطلب ذلك السـعي لتعظـيم األربـاح إلـى مرار هو الهدف الرئيس ألية منظمةالبقاء واالست

لنجـاح اإلسـتراتيجي اأن ، وبمـا بقاء والمنافسة هو تحسين الربحيـةأقصى حد ممكن، والعامل المهم لل

يعتمــد علــى هــامش الــربح بمنتجــات منخفضــة التكــاليف، كونــه ي عــدا مــن الركــائز األساســية فــي نجــاح 

المنظمة، وتفوقها يتطلب الوقوف أمام المنظمات التـي تنافسـها، ومسـاعدتها حتـى تصـل إلـى أسـعار 

السبب في تدهور المنظمة قد يكون  افسية لمنتجات المنظمة في السوق،تنافسية تقوي من الميزة التن

 .(2229 ،جمعة)وانسحابها من منتجات وأسواق قائمة هو عدم اهتمامها بتخفيض كلفها 

ال بد من تخفيض التكاليف إلـى أدنـى حـد ممكـن مـع المحافظـة علـى الجـودة المرغوبـة ويـتم 

ل تخفــيض التكــاليف مــن أجــل تمكــين الشــركة مــن رفــع مســتوى العائــد علــى االســتثمار بهــدف الوصــو 

 .(2222خالل: )البشتاوي والمطارنة، إلى تعظيم األرباح وذلك من 

العمــل علــى تخفــيض أو إلغــاء المخــزون إلــى الحــد األدنــى ، ممــا ينــتج عنــه االســتغناء عــن  -1

 اإلجراءات المحاسبية والرقابية ذات العالقة بالمخزون.

لتــي يــتم شــراؤها العمــل علــى تخفــيض أو إلغــاء التــالف أو الفاقــد عــن طريــق اســتالم المــواد ا -2

مباشــرة عنــد الحاجــة وبالكميــة التــي يــتم طلبهــا، وبــذلك فإنــه مــن المقتضــى االســتغناء عــن 

 األنشطة التي ال تضيف قيمة إلى المنتج ومن ثم تخفيض التكلفة.
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القيام بالتعامل مع عدد محدود من الموردين مما ينتج عنه تخفيض الكثير من إجراءات -3 -1

 الشراء والفحص واالستالم.

يترسـخ بقيــام الشـركات الصـناعية بالقيـام بتخفــيض التكلفـة كمـا يــرى النجـاح اإلسـتراتيجي إن 

ـــال  ـــر المـــالي علـــى ســـبيل المث ـــى التحســـين فـــي كـــل مـــن األداء المـــالي وغي ـــه يـــؤدي إل الباحـــث، كون

والتخفـيض فـي  تحديـده،التحسين في جودة المنتجات وتزويد المنتجات للعمالء فـي الوقـت الـذي يـتم 

 وبذلك فإن الربحية ستتحسن. نسبة المبيعات، عاإلنتاج، وارتفا تكلفة

  ثانيا: التكيف:

الحادة،  بالمنافسة وضعت المنظمات أمام بيئة يتم وصفها يإن الكثير من التغيرات الت

 بيئة هو ما تميزت به المنظمات أعمالوكبر حجم  وتغير أساليب التصنيعالتكنولوجية،  توالتطورا

 لها الظروف التي مع التكيف لزوم من اإلدارة ، مما يتطلب األخيرة السنوات في يةاألعمال الصناع

 التي تخلق محدودية مع الظروف السوقية، وخصوصا   المنظمة، وحصتها استمرارية على رتأثي

 ورفع اإلنتاج، لعناصر ألن تستخدم بشكل أمثل وذلك ألجل توفير القدرة الموارد وعدم التأكد منها

 خفض التي تضمن الطرق  والتوجه تجاه الجودة والعمل على إرضاء الزبون وإيجاد داءاأل معدالت

 استجابتها عن طريق المرونة منافس، باإلضافة إلى تحقيق على أنه عنصر الزمن التكلفة، واعتبار

تمتلك عملية نفسية ديناميكية مستمرة من خاللها  على أنه يعد التكيفالتغيرات، حيث أن  لتلك

التي  المواقف المختلفة للعمل على معالجة مناسبةأساليب أكثر  تخذتأن ات القدرة على المنظم

 المنظمة أن تتمكن من أجل الوقت ذاتهوحكمة في  مرونة تقتضيالعملية  إن هذه تواجه المنظمات،

تقف في وجهها معالجة المواقف الصعبة التي  من الممكن أن يمنعها منكسر الحاجز الذي من 

أيضا تقديم تنازالت معينة  يقتضي ذلك، كما بشكل فعال انشاطاتهممارسة  عن طريق ق في السو 

 (.2225الكبير )الصيرفي،  هذه البيئة ذات التغييرتجاه 
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علـــى يجـــب ف، المنظمـــة فـــي محـــيط عمـــلة يـــبيئالظـــروف العمليـــة التكيـــف مـــع ويـــتم طلـــب 

التي تسهم في ات ت واإلستراتيجيهذه البيئة عن طريق وضع السياسامع  تتأقلم وتتكيف المنظمة أن

 هـــامـــع موارد والـــتأقلم تكيـــفباإلضــافة إلـــى أنهــا تتطلـــب ال مســاعدتها علـــى مواجهــة تلـــك المتغيـــرات،

الموازنـة بـين مطالـب ويلزمها أيضا  أيضا أن تقوم بمادية،  وأبشرية سواء كانت هذه الموارد  المتوفرة

تغييــر القيــام بعنــد  بعــض التحــديات أحيانــا  واجـه ت والمنظمــة المرؤوســين،تلــك التــي تتعلــق بلمنظمـة و ا

بــذل القيــام ب امنهــ يقتضــي األمــر الــذي ،مــن قبــل اإلدارة العليــايــتم تحديــدها  تنظيميــةخطــط وأهــداف 

 (.2215وآخرون،  من أجل تحقيق األهداف المنشودة )الخضراجهود المزيد من ال

ــــيس ــــار ة الموظــــف أنعاســــتطبا ل ــــ يخت ــــه رئيس المباشــــرال ــــهفيمــــا ي ل ــــق بتكيف حيــــث أن  تعل

األنشـطة والمهـام التـي تطلـب منـه تحديـد القيام ب أيضا  ليس باستطاعته، الموضوع مختلف تماما هنا

عــدد  مــن أجــل إنهــاء العمــل الــذي يــرتبط بوظيفتــه، وال يســتطيع عــالوة علــى ذلــك العمــل علــى تحديــد

لــة وممــا يجــدر ذكــره هــو أن الواحــد، وفــي هــذه الحا اليومبــ هــاعملالتــي يفتــر  أن يســاعات اليــام و األ

 فــي العمــل الــذي يتصــف رئيســهالموظــف قــد يــتم الحكــم عليــه بظــروف تجبــره وتضــطره للتعامــل مــع 

صـعبة. التعامل مع هذا الرئيس عمليـة مما يجعل عملية العمل و أو غير ذلك،  التسلطأو  باالنفعالية

قـد تكـون د أو يـعقوالتبة و صـعلالموكلة للموظف قد تكون ذات درجة مـن امهام الوظيفية ال وبذلك فإن

ومن الممكن أن يملك  ،إحبا  أو ملل إلى يؤديتخصص، مما الأو  ةخبر المع  تتواءم كنهابسيطة ول

ولـــيس مـــن رؤيـــة معينـــة لبدايـــة ســـاعات الـــدوام وعـــدد ســـاعات العمـــل واإلجـــازة األســـبوعية  الموظـــف

 (.2215ضرا وآخرون،)الخ لما هو معمول به أن ينصاعإال يجد خيارا آخر  الممكن له أن

مـع قيمـه، أو  تـتالءمال  التـيتنظيمية القيم بعض ال الشخص ه قد يواجهفإن أخرى  جهةومن 

المنظمــــة،  قبـــل مـــن اتخـــاذ القــــراراتعمليـــة فـــي  إشــــراكهتجاهــــل فـــي عـــدم ال مـــن الممكـــن أن يالقـــي

 اصـة بـه،الوظيفـة الخمهـام التمـس تلـك التـي أو  تتعلـق بالشـخص نفسـهالقـرارات التـي تلـك  باألخص
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إلـى  باإلضـافة ،البيئة التنظيمية التي يعمـل بهـا غير مناسبة فيستكون  االتصالعملية فان  وأحيانا  

ة الترقيـو فـي مجـاالت اإلشـراف  التـي يريدونـه بالشـكلالعدالة والمسـاواة بـين المـوظفين  تتحقق لنذلك 

يـتم تمييـز ال  مـن غيـرفين المـوظ لجميـعالفـرص  علـى تـوفيرمبـدأ ال يسـتندوالتـدريب، أو أن  والتعيين

 (.2213المناسبة )العمري،بالطريقة  تطبيقه

فردية  ا  فروقتباينا  واختالفا  و أن هناك  التكيف موضوع ما يخصفي  (2222)القريوتي، ويشير

التـي تقـف فـي وجهـه مـع المواقـف  والتـأقلم تكيـفال حيث أن منهم يتمتـع بالقـدرة علـى، بين الموظفين

 الموظف يشعر مما يجعلالتكيف  عملية في  ات وتحدياتصعوب يواجه همبشكل بسيط وسهل، ومن

علــى ســبيل  علــى اخــتالف أشــكالهاعمليــات نفســية وســلوكية التعــر  ل تــؤدي إلــى مســتمرة بضــغو 

عمليـة تدريب نفسه علـى أن يقوم بالموظف  يطلب من هفإن لكلذواالكتئاب وغيره ذلك، القلق المثال 

ـــيس ، واالتـــي تواجهـــه وإن اختلفـــت أشـــكالهمواقـــف الجميـــع مـــع  والتـــأقلم التكيـــف ن يســـتخدم عقلـــه ول

يحــاول وأن  ،للعــادة وأن ال يكــون أســيرا   مرنــا ، الموظــف يجــب أن يكــون و  ،امعهــ عاطفتــه فــي التعامــل

 .في بيئة العمل قدراته ة وتطويرنميساعيا  إلى ت

عنــد ن االعتبــار أن يأخــذها بعــي علــى المــدير يجــب لزومــا  التــي  األمــور والقضــايامــن أهــم و 

المنظمـة  قـدرات أن يقـوم بمراعـاة هـي كالتـالي بـالتكيف كمـا يراهـا الباحـثله عالقـة  معين اتخاذ قرار

 سيئة أمرا  سيئا   ةبتجربالمنظمة بوقوعها  ال تمتلكتكيف حتى ال موظفين على التعامل مع موضوعالو 

لقــيم ل ة ومعاكســةخالفــمتكــن إذا لــم  بــاألخصتكيــف منــذ البدايــة حصــل اللــو  تكــون فــي غنــى عنــهقــد 

 التنظيمية.

 ثالثا: النمو: 

فـي الفتــرة األخيـرة شــهدت البيئـة الصــناعية تطــورات جذريـة فــي أسـاليب وتكنولوجيــا اإلنتــاج، 

وتحديث بعض األساليب  وتنمية أدى إلى ضرورة تطوير مماتغير شكل ونمط المنافسة،  فضال  عن
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زيــادة القــدرة مــن اجــل ر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والفعاليــة تــوفر أكبــ يكفــلاإلداريــة أو التشــغيلية بمــا 

 الطــــرق واألســــاليب علــــى اســــتخدامالشــــركة  تعمــــلأن  يقصــــد بــــهالتنافســــية لالســــتمرار والنمــــو الــــذي 

تعمــل علــى ق أرباحــا  يــتحق باإلضــافة إلــىلهــا تحقيــق النجــاح واالســتقرار والنمــو  تكفــلالتــي  والمنــاهج

تعظـيم مـن أجـل  لـدى الشـركات المتـوفرةالمـوارد  اسـتغالل يضـا  الغر  وأعلى تحقيق هذا  مساعدتها

رفـع مسـتويات من أجل منهجية متكاملة  يعتبرنجاح المنظمة وتميزها  كونه أن، الربح الكلي للشركة

تعظـيم  ، ومـن ثـم التأكيـد والعمـل علـى ترسـيخاألداء وتحسين نتـائج األعمـال وتحقيـق النمـو المسـتدام

االهتمــام بالعمليــات التشــغيلية وتحقيــق االســتخدام  بواســطةوذلــك لمنظمــة، الخــاص باالربحيــة الكليــة 

 (.2114)مؤمنة،  خاص بشكلعام والموارد المقيدة فيها  ها بشكلوالفعال لموارد ؤالكف

مـن األداء والسـمعة الحسـنة، ذات مسـتوى عـال  مسـتويات  مـن تحقيـقالمنظمـات  لقد تمكنت

 حيـث أنهـا اهتمـتواإلداري  والمـالي المسـتوى التسـويق علىتحقيق تحسن كبير وملموس  عن فضال  

علــى  المنظمــات التــي حصــلت حققتــهيحقــق النجــاح، والنجــاح يولــد النجــاح، وهــذا مــا  كونــه بــالتميز

النتيجـة هـو  نتـائج األعمـال إن مـا تمثلـه. جوائز التميز مثـل جـائزة المؤسسـة األوروبيـة إلدارة الجـودة

اسـتثمار مواردهـا عـن طريـق  إليهـا هـو الوصـول الخـاص بالمنظمـةيكون منهـا الغـر  النهائية التي 

مجموعـــة مـــن المتغيـــرات  ضـــوءفـــي  بأهـــدافها المرتبطـــةعتبـــارات االو  إلـــى المعـــايير اســـتنادا المتـــوفرة

وفاعليتهـا  كفاءتهـالتحقيـق  مـن خـالل السـعي تعمـل المنظمـة بالتفاعـل معهـاالداخلية والخارجية التـي 

 عبـارة عـن مـا ينـتج  األعمـالفـإن  وبـذلك ومستلزمات نموهـا وتطورهـا،ئها بقااستمرار  تأمينمن أجل 

علــى  يــؤثرأن  ال شــك فــي، وإن أي خلــل فــي أي منهــا المنظمــةالعمليــات التــي تقــوم بهــا  مــن جميــع

 (.2222المنظمة بشكل سلبي )نعمة،  أداء
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة

والتي  الدراسةعالقة بشكل مباشر بموضوع بعض الدراسات التي لها  في تمت االستعانة

 :هذه الدراسات بعضا  من سنذكري لوفيما يتخدم المتغيرات الخاصة بها 

 أوال: الدراسات باللغة العربية

دراسة ميدانية في أثر رأس المال الفكري في اإلبداع التنظيمي: " :بعنوان (7118) دراسة كاظم -

التعـرف علــى  هـوالدراسـة  لقـد كـان الغـر  مـن هـذه .ط"القطاع الصناعي المختل شـركاتعينة من 

اإلبـداع التنظيمـي  مـا يخـص موضـوعفي )البشري، والهيكلـي، والعالقـات( أثر أبعاد رأس المال الفكري 

لـرأس المـال الفكـري  ا  هناك أثر  تفيد بأنفرضية  على استنادا  في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

اسـتمارة اسـتبيان فـي الشـركة علـى  (32) لقـد وزعالبحـث  ل علـى تحقيـقوللعمـ ،في اإلبداع التنظيمي

تــم رفــض الفرضــية الرئيســة  يــة ولقــدقســام والشــعب اإلنتاجيــة والخدموالمعــاونين ورؤســاء األ ينر يالمــد

بعد تحليل النتـائج واختبـار الفرضـيات إلـى مجموعـة مـن النتـائج  صتلقد خ حيث أن الدراسة للبحث

أمـا  للعمليـات الداخليـة للمؤسسـة فـي اإلبـداع التنظيمـي يترك أثرا  لمال الهيكلي ، أن رأس اومن أبرزها

 التـي أوصـى بهـا البحـث التوصـياتومن أهم  فليس من شأنها أن تترك أثرا  معنويا . الباقية المكونات

بنــاء قــدرات بشــرية وتوســيع  بواســطةلــرأس المــال البشــري والعالقــات  أكبــر إعطــاء اهتمــام   لــزوم هــي

 .وهذا أمر ضروري  بين الزبائن تعالقا
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دراسـة ميدانيـة  "العالقـة بـين رأس المـال الفكـري وتوليـد القيمـة :( بعنوان7112دراسة الفضل ) -

لتعــرف هـو االدراســة  لقـد كـان الهــدف مـن هـذه ."علـى الصــناعة المصـرفية فــي دول الخلـيج العربــي

)رأس المــال البشــري، الهيكلــي،  ري علــى طبيعــة العالقــة بــين االســتثمار فــي أنشــطة رأس المــال الفكــ

 االســتثمار فــيعلــى جــدوى  والقيــام بــالتعرف للشــركة التــي لــم يــتم لمســهاعلــى خلــق القيمــة  العالقـات(

مـن واقـع  التـي يـتم اسـتمدادهافاعلية مكوناتـه مـن خـالل بعـض األدلـة  تطويررأس المال الفكري في 

قـد تـم  ا  ( مصـرف21مـن ) تألفـتسـة علـى عينـة الدرا تم إجراءالتطبيق في منطقة الخليج العربي. وقد 

- 2224 مــا بــين البيانــات الماليــة للسـنواتمــن خــالل االسـتعانة بعلــى دول الخلــيج العربـي  توزيعهـا

2226. 

هــو أمــر ضــروري قــد خلصــت إليــه الدراســة  التخلــي عــن أســلوب التحليــل المــالي فــي تقــويم األداءإن 

، وان غير ملموسة خاصة بالموجوداتايجابية  آثار وعمل خلق قيمة الشركةعلى  بسبب عدم قدرته

 .سويةبين الموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة  في التفاعلقيمة الشركة ليست 

مقيـاس معامـل  تطبيـقبضـرورة  بدال من االعتمـاد علـى مقـاييس الربحيـة الدراسة بالتوصيةلقد قامت 

يوصــي الباحــث بضــرورة زيــادة اإلنفــاق كمــا للشــركة، و قيــاس األداء الشــامل لالقيمــة المضــافة الفكريــة 

 أهميــة إتاحــة بالحســباناالســتثماري فــي توظيــف عقــول المــوظفين نحــو اإلبــداع واالبتكــار مــع األخــذ 

 عالقات سليمة وصحيحة بين الرؤساء والمرؤوسين. توفيرعلى  يقوم بالعمل مالئممناخ تنظيمي 

النجاح ر وظائف إدارة المعرفة وأثرها في بلورة مدى تواف"بعنوان:  (7112) المجاليدراسة  -

هدفت  ."التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصاد ة الخاصةو 

التميز النجاح و في بلورة  واألثر الذي تتركهوظائف إدارة المعرفة  إتاحةمدى  معرفة هذه الدراسة إلى

 ولقد تم تطبيق ،سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة العاملين في حسب ما يرونهالتنظيمي 

( 418من ) قد تألفتوكانت عينة الدراسة  ،الدراسة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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وتم تحليل البيانات  .الشأنلهذا  قد تم تطويرها استبانه بواسطةالمعلومات منهم  وتم جمعفقرة 

سائل اإلحصاء الوصفي ومعامل ارتبا  بيرسون وتحليل و ب من خالل االستعانةوالمعلومات 

 :كاآلتي الدراسة نتائج ولقد كانت (ANOVA)االنحدار المتعدد وتحليل التباين األحادي 

 .التنظيمي مرتفعاالنجاح كان المتوسط العام ألبعاد إدارة المعرفة و لقد  -1

 .ميالتميز التنظيو  النجاحوجود أثر ألبعاد إدارة المعرفة في هنالك  -2

العقبة االقتصادية الخاصة لفلسفة  منطقة واستخدام سلطة تبني على ضرورةأوصت الدراسة لقد 

 .إدارة الجودة الشاملة

ــوان7101دراســة الحــواجرة ) - ــات اســتراتيجيات اســتثمار رأس المــال المعرفــي  :( بعن "دراســة ارتب

ليــــل عالقــــة ارتبــــا  تح هــــوهــــذه الدراســــة  لقــــد كــــان الغــــر  مــــن ".بــــاألداء التنافســــي للملسســــات

)إســتراتيجية تنميــة الــتعلم المعرفــي، ومأسســة المعرفــة،  رأس المــال المعرفــيبــاســتراتيجيات االســتثمار 

قـد بحثيـة  اسـتبانهتم توزيع ولقد شركات التامين األردنية، ب الخاصتكامل المعرفة وتوظيفها( باألداء 

، مــن أجــل تحقيــق اســتبانه( 115)( مفــردة، وتــم اســترجاع 213) تألفــت مــنعلــى عينــة  تــم توزيعهــا

 .أهداف الدراسة هذه

عالقة ايجابية قوية بين استراتيجيات االستثمار فـي رأس المـال المعرفـي  أن ثمة لقد خلصت الدراسة

عالقــة إليــه أن هنالــك أشــارت الدراســة  وحســب مــا، التــي تــم البحــث عنهــاواألداء التنافســي للشــركات 

اعتمــاد  علـى ســبيل المثـالء التنافسـي ضــمن عـدد مــن المجـاالت ترابطيـة بـين مؤسســة المعرفـة واألدا

رأس بــ ا  كبيـر  ا  اهتمامــ تهـتمأن هـذه الشــركات  إلــى يشـيروتسـجيل المعرفــة وتصـنيفها ممــا  آليـات توثيــق

اإلداريـة  القـدرة ويؤكد السليم بما يعزز التطبيق قيدمخزونها المعرفي، وتضعه  وتعززالمال المعرفي 

 . هاالخاصة ب والتنظيمية
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ضـــروريا  وذلـــك كونـــه أمـــرا  رأس المـــال بـــاســـتراتيجيات االســـتثمار تبـــين  علـــى أنأوصـــت الدراســـة لقـــد 

 ودورها في تعزيز وترسيخ التنافسية الخاصة بها. شركاتبال الخاصاألداء في  ومهما  

 دراســة) المشـروعات إدارة فــي الحرجـة النجـاح عوامــل تـثثير"بعنــوان:  (7101) دراسـة المـالكي -

 لقــد كــان الهــدف مــن هــذه ."اإلنشــائية للمقــاوالت العامــة المنصــور شــركة فــي تحليليــة العيةاســتط

 دراســـة، وذلـــك باالســـتعانة بالمشـــروعات إدارة فـــي الحرجـــة النجـــاح عوامـــلمعرفـــة تـــأثير  هـــو الدراســـة

 اجـــل مــند بغـــدا محافظــة فـــي اإلنشــائية للمقـــاوالت العامــة المنصـــور شــركة فـــي تحليليــة اســتطالعية

 البشـرية، بـالموارد التي تـرتبط العوامل المشروع، إدارة عوامل اإلستراتيجية، اإلدارة واقع على الوقوف

 إدارة نجــاح علــى تقــوم بالتــأثير حرجــة نجــاح عوامــل علــى أســاس أنهــا الفرعيــة والمتغيــرات الخاصــة

، فقـد (الجـودة وإدارة الكلفة، إدارة الوقت، إدارة)في  تجلت فرعية متغيرات ةبثالث قيس والذي المشروع

عــدة  فــي مشــاريع ةخمســ علــى قــد تــم تــوزيعهم فــردا (12) مــن مؤلفــة عينــة علــى الدراســة قيــطبتــم ت

 رئيسـة اسـتبانه الدراسـة تـم اسـتعمال وقـد ،(وتنفيذيـة وسـطى، قيـادات عليا، قيادات)  إدارية مستويات

 توزيــع فتــرة خــالل ن بهــااســتعي التــي والزيــارات المقــابالت باإلضــافة إلــى والمعلومــات، البيانــات لجمــع

 عالقــةال بمــا فــي ذلــك الدراســة إليهــاقــد توصــلت  االســتنتاجات مــن مجموعــة هنالــك .االســتبانة وجمــع

 والتوصـيات التـي .العـام المستوى  على المشروع إدارة ونجاح الحرجة النجاح عوامل بين قوية ارتبا 

 فــــي العليــــا اإلدارات وجيــــهوت االهتمــــام ضــــرورة التــــي تتضــــمن مجموعــــةهــــي ال يهــــاإل البحــــث انتهــــى

 بالتــأثير تســهم التــي الحرجــة النجــاح لعوامــل المبكــر التشــخيص نحــو التــي تــم البحــث إليهــا المشــاريع

 في الحديثة الطرائقب االستعانة باإلضافة إلى طبيعـته، استنادا  على وعلى المشروع إدارة نجاح على

 .أفضل نتائج تحقيق لغر  المشاريع إدارة
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تثثير عوامل النجاح الحرجـة علـى إعـادة هندسـة عمليـات "بعنوان:  (7101) دساوي الدر دراسة  -

تأثير ال معرفة إلى هذه الدراسةتهدف . "دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى : األعمال )الهندرة(

 ،ااإلداري، والتــزام اإلدارة العليــ عوامــل النجــاح الحرجــة )تكنولوجيــا المعلومــات، والتمكــينالــذي تركتــه 

قد تـم  استبانهتم تطوير . إعادة هندسة عمليات األعمال في أمانة عمان الكبرى  علىواإلستراتيجية( 

لتحقيـق أهـداف ، ( مـن مجتمـع الدراسـة%12) بلغـت( مفـردة، والتـي 525علـى عينـة بلغـت ) توزيعها

 :لتاليوالتي تم استعراضها كانتائج أبرز ال العديد منالدراسة إلى  ولقد توصلت هذه الدراسة.

المتوســـط الحســـابي العـــام لتصـــورات المبحـــوثين نحـــو اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات  جـــاء -1

المتوسط الحسابي العام نحو كـل مـن المتغيـرات )دعـم اإلدارة العليـا، التمكـين  وجاءمرتفعا ، 

 اإلداري، واإلستراتيجية، والهندره(  متوسطا .

ة )تكنولوجيــــا المعلومــــات، التمكــــين أثــــر ذو داللــــة إحصــــائية لعوامــــل النجــــاح الحرجــــ ثمــــة -7

 اإلداري، دعم اإلدارة العليا، اإلستراتيجية( في الهندرة في أمانة عمان الكبرى.

اإلدارة العليــا  قبــلالــدعم المســتمر مــن  إتاحــة: أبرزهــاالدراســة عــدد مــن التوصــيات مــن  أوصــتوقــد 

ـــدرة، وأن  ـــة عمـــان الكبـــرى برؤيـــ يتصـــللجهـــود الهن ـــامج الهنـــدرة بأمان  األهـــدافا ورســـالة األمانـــة برن

 الخاصة بها. اإلستراتيجية

تقــويم األداء  فاعليــةتحســين فــي  اإلســتراتيجيةالعوامــل  أثــر"( بعنــوان: 7100دراســة العبيــدي ) -

توضـيح أثـر العوامـل اإلسـتراتيجية علـى تحسـين فاعليـة  إلـىهـذه الدراسـة  هـدفت ."اإلداري للمشاريع

ليــل المســار واألثــر باالعتمــاد علــى آراء ووجهــات نظــر مجتمــع تقــويم األداء اإلداري ومــن خــالل تح

( مــن اإلدارة العليــا 32). وتكونــت عينــة الدراســة مــنالدراســة فــي شــركة العبيكــان لألبحــاث والتطــوير

واإلدارة التنفيذية الخاصـة بالمشـروع والتـي تراوحـت مسـتوياتهم بـين مـدير عـام ومـدير مشـروع ومـدير 

. وقــد خاصــة بــذلك اســتبانهولقــد تــم جمــع بيانــات عــن طريــق تصــميم فنــي وخبيــر فنــي ومــدير قســم، 
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ـــائج أبرزهـــا: ثمـــة أثـــر إيجـــابي للعوامـــل اإلســـتراتيجية )التحليـــل  توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النت

اإلستراتيجي، تحديد المهمة، توقعات التخطيط والتنفيـذ والتقـويم باسـتخدام أسـلوب السـيناريوهات( فـي 

 داء اإلداري )جودة األداء اإلداري، إدارة الجودة الشاملة، الموقف التنافسي(. تحسين فاعلية تقويم األ

إذا مــا أرادوا تحســين  التحليــل اإلســتراتيجيتبناــي العمــل انطالقــا  مــن  علــى لــزومأوصــت الدراســة لقــد 

أدائهـــم وذلـــك مـــن خـــالل التجديـــد والتطـــوير المســـتمر الخـــاص بمنتجـــاتهم بحيـــث يحقـــق التميـــز لهـــذه 

فـــي الســـوق، باإلضـــافة إلـــى تبناـــي األفكـــار المبدعـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالمنتج الـــذي تقدمـــه أو  المنتجـــات

 العمليات التصنيعية أو حتى فيما يتعلق بالمواد األولية التي تم استخدامها.

عوامـــل النجــاح الحرجـــة لنظـــا  المعلومـــات اإلســـتراتيجي " ( بعنـــوان:7107دراســة الســـامرائي ) -

الخـاص عوامـل النجـاح الحرجـة  بيـان إلـىالدراسـة  هـدفت. "اإلسـتراتيجيةات القتها بفاعليـة القـرار عو 

بيــان العالقــة  إلــى إضــافةاإلســتراتيجية، القــرارات  بشــكل فعــالنظــام المعلومــات اإلســتراتيجي والقتهــا ب

وقد  اإلستراتيجيةالمعلومات اإلستراتيجي وفاعلية القرارات  الخاص بنظامبين عوامل النجاح الحرجة 

قـد  اسـتبانه بواسـطةهـذه العالقـة  مـن أجـل اختبـارالشركة العامـة لصـناعة الزيـوت النباتيـة  يارتم اخت

, ( مـدير16مـن ) التـي تألفـتواسـتطالع آراء عينـة البحـث  الدراسـةقياس متغيـرات من أجل  صممت

نظــام  وجــود يتطلــبالمعلومــات الدقيقــة والشــاملة وهــذا  إتاحــة فيجــبولضــمان أن يكــون القــرار فاعــل 

تحديـد عوامـل النجـاح الحرجـة لهـذا  تحقيـق يمكـنوبذلك فيه فرص النجاح  تتاحلومات استراتيجي مع

تنميـــة األنشـــطة والمجــاالت المهمـــة والتــي تحتـــاج إلــى  تجــاهفـــي توجيــه الجهـــود  تســهمالنظــام والتـــي 

 عالقـة ارتبـا  ذات داللـة معنويـة بـين أن ثمـةنتـائج التحليـل اإلحصـائي علـى  أشـارت ولقد .تطويرو 

 .هذه المتغيرات

 فيمـا يتعلـق االتـي ينتهجونهـ تعلـى اإلسـتراتيجياضرورة االعتماد  ولقد قامت الدراسة بالتوصية على

 .المرتكز األساس لنجاح المنظمة، على اعتبار أنها نظام المعلومات اإلستراتيجيب
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 تخطيط نظا  نفيذت نجاح في والتكتيكية اإلستراتيجية العوامل أثربعنوان:" (7103دراسة الشعار ) -

األثـر  معرفـة إلـى سةاالدر  هذههدفت . "األردني الخدمات قطاع على تطبيقية سةادر  :موارد المنظمات

 في المنظمات موارد تخطيط وتطبيق نظام تنفيذ نجاح في والتكتيكية اإلستراتيجية العوامل الذي تتركه

أفـراد العينـة  مـن البيانـات جمـع  لغـر  اسـتبانه بتطـوير الباحـث وقـام .األردنيـة الخدميـة المنظمـات

( 14واستقصـت ) اسـتبانه، (235منهـا ) اسـترجع اسـتبانه، (452ووزعـت ) سـة،االدر  أهـداف لتحقيـق

 ( استبانه221قد بلغت ) للتحليل التي خضعت تاالستبيانا تكون  وبذلك كونها غير صالحة، استبانه

 االتصـاالت قطـاعي فـي لمنظمـاتمـوارد ا تخطـيط نظـامب الـذي اسـتعانوا المـوظفين قامـت بتمثيـل

 اإلدارة ب)دعـم تتجلـى العوامـل اإلسـتراتيجية أن إلـى سـةاالدر  توصـلت وقـدخاصـة. ال والمستشـفيات

 دعـم المسـتخدمين، وتعلـيم تـدريب ب)االتصـاالت، متمثلـة التكتيكيـة والعوامـل المشـروع( إدارة العليـا،

 تخطـيط وتطبيـق نظـام  تنفيـذ نجـاح لـىالمنظمـة( التـي تسـهم بالتـأثير ع مـوارد تخطـيط نظـام مـوردي

 نظـام تنفيـذ نجـاح علـى أي تـأثير لـه يظهـر لـم اإلعمـال هندسـة إعـادة متغيـر بينمـا المنظمـات مـوارد

 موارد المنظمات. تخطيط

 تـوفير يكفـل الذي التنظيمي المناخ إتاحة على المنظمات أن تعمل وأوصت الدراسة بضرورة

 بـين بالتواصـل تسـمح سـليمة تقنيـة تحتيـة بنيـة تـوفيرب راسـة،اتصـال فعالـة كمـا أوصـت هـذه الد قنـوات

 عمليـة تسـهم بتيسـير كمـا النظـام، لهـذا المنظمـة والمسـتخدمين مـوارد تخطـيط نظـام مشـروع فريـق

 النظم. التي تزود هذه المنظمات مع التواصل

د البشــرية إدارة المــوار  يفــ والتنفيــذ اإلســتراتيجيأثــر التركيــز "( بعنــوان:7104) كــرديدراســة ال -

إدارة المـوارد  يف والتنفيذ اإلستراتيجيالتركيز  معرفة أثر إلىهذه الدراسة  هدفت. "بمنظمات األعمال

فـي مصـر ( منظمـة 161)تـم تطبيقهـا علـىذلك بواسطة دراسة ميدانيـة و  ،البشرية بمنظمات األعمال

دد مــن النتــائج التــي وهنالــك عــ قــد تــم إعــدادها بشــكل خــاص ألهــداف الدراســة. اســتبانه وباالســتعانة
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ــــر  توصــــلت إليهــــا الدراســــة أبرزهــــا: ــــاتيعتب ــــز المهــــام والمتطلب ــــذها تركي الرئيســــة مــــن األمــــور  وتنفي

 وبواسـطة ي،إسـتراتيج للمنطـق وفقـا  نجـاح وفاعليـة إدارة المـوارد البشـرية  والضرورية الالزمة من أجل

عمليــــة الوصــــف  ا مــــن قبــــليــــتم تحديــــده والتــــي توالمســــؤولياتحديــــد المهــــارات الخاصــــة والواجبــــات 

مـن على تحديد القدرات والكفاءات البشرية والصالحة اإلستراتيجي التركيز  فضال  عن ذلك ي،الوظيف

والقـدرات والجـدارات الفرديـة توثيق الرؤيـة المشـتركة بـين )المهـارات  وبواسطةالمهام  هذه أجل تحقيق

. أهـداف إدارة المـوارد البشـرية اإلسـتراتيجية من أجل الوصول إلى( والمهام والجوانب الفنيةالتنظيمية 

 كــون التركيــزعلــى إدارة المهــام الصــعبة بالعقــل بعيــدا عــن العواطــف  يؤكــد إن التركيــز اإلســتراتيجي

 العوائــق والصــعوبات والتحــديات تجــاوز فــيمبــدأ المرونــة  بالحســبان األخــذلغــة العقــل مــع  عبــارة عــن

 االسـتغاللعلـى مبـدأ بحيـث أنهـا تسـتند  ،وإجـراءات العمـل المهـام وإنهاء إتمام من شأنها عرقلة يالت

األمثــل للوقــت  االســتغالل وكــذلك ماديــا  ومعنويــا  وبشــريا   التــي يــتم توافرهــاللمــوارد  واألفضــل األمثــل

درجـــة مـــن التوافـــق بـــين  العمـــل علـــى إيجـــاد ضـــرورةإن  بشـــكل فعـــال، هـــذا مـــا أشـــارت إليـــه الدراســـة.

هو أمر هام كون الدراسة قد أوصت  لموارد البشرية بمنظمات األعمالإدارة االتخطيط اإلستراتيجي و 

 .بذلك

المشــاريع فــي تنميــة ال علــى أثــرهاســتثمار رأس المــال البشــري و "( بعنــوان:7104) هيــالدراســة  -

اسـتثمار رأس األثـر الـذي تتركـه متغيـرات بيـان  إلـىهـذه الدراسـة هـدفت  ."في دولـة الكويـت الرياد ة

جميـع المشـاريع الرياديـة مجتمـع الدراسـة  شـملوقـد ، المشاريع الريادية في تنميةال علىالمال البشري 

والتي تنتشر في المحافظات الستة )العاصمة،  في دولة الكويتالتي تعمل في العديد من القطاعات 

( 1412، والجهـــراء، ومبـــارك الكبيـــر( حيـــث وصـــل عـــدد مشـــاريعها )ةوحـــولي، واألحمـــدي، والفروانيـــ

( مســتجيب يقومــون بالعمــل فــي المشــاريع الرياديــة 422فقــد تألفــت مــن )الدراســة عينــة مــا أ .ا  مشــروع

لجمــع المعلومــات والبيانــات قــام الباحــث باالســتعانة بمصــدرين رئيســين همــا و التــي شــملتها الدراســة،
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البيانــات األوليــة والبيانــات الثانويــة، وتمــت معالجــة البيانــات مــن خــالل االســتعانة بوســائل اإلحصــاء 

 Simpleتحليــــل االنحــــدار الخطــــي البســــيط )حيــــث أنــــه قــــد تــــم اســــتخدام  الوصــــفي واالســــتداللي،

Regressionوتحليـــل االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد ) (Multiple  Regression ـــك عـــدد مـــن (. هنال

اســتثمار رأس توصـلت إليهــا الدراسـة وأبرزهـا مــا يلـي: هنالـك تـأثير ذو مســتوى مرتفـع مـن  النتـائج قـد

االقتصــادية،  )التنميــةتنميــة ال ، الخبــرة، اإلبــداع، االبتكــار( علــىالمــؤهالت، المعرفــة) ي المــال البشــر 

ذلك من منظور المديرين الـذين يعملـون في دولة الكويت،  المشاريع الرياديةفي  االجتماعية(التنمية 

الباحــث  كمــا قــدمها النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســةإن  .فــي دولــة الكويــت المشــاريع الرياديــةفــي 

قـدرات الكـوادر البشـرية التـي تعمـل لـديها مـن قيام المشاريع الريادية بتعزيز وتأكيد  منها:هي ما يلي 

 فـي هـذه المشـاريع.أجل الوصول إلى حلول فضلى تتعلق بالمشاكل التي تقع ضمن مجـال معـرفتهم 

لمؤهــل امتالكهــا ل مــع التأكيــد علــىبتــوفير كــوادر بشــرية ذات وعــي تــام قــد تــم تــدريبها قيامهــا كــذلك 

 الريادي. في المشروعللعمل  الموائمالعلمي 

أثــر االهتمــا  بالتحليــل اإلســتراتيجي فــي تحســين اختيــار نطــاق "بعنــوان: (7102دراســة عقــل ) -

 التحليــــل تحديـــد إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســــة . "الســـوق ونجـــاح تبنــــي إســـتراتيجية التركيــــز بالتمـــايز

لقـد  بالتمـايز. التركيـز إسـتراتيجية تبنـي واعتمـاد ونجاح لسوق ا نطاق اختيار تحسين في اإلستراتيجي

( مسـتجيبا  يعملـون 262فتألفـت مـن )الدراسـة عينة أما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

 فـي اإلسـتراتيجي التحليـل ألهميـة أثـر ثمة أنالدراسة  إليهالتي توصلت نتائج االأهم في الشركات ، و 

 توضــيح اثـــر  إلـــى إضــافة, بالتمـــايز التركيــز إســـتراتيجية تبنــي ونجـــاح الســوق  نطـــاق اختيــار تحســين

التركيـــز  إســـتراتيجية تبنـــي واعتمـــاد ونجـــاح الســـوقية الحصـــة زيـــادة فـــي اإلســـتراتيجي التحليـــل اهتمـــام

كونه  اإلستراتيجي بالتحليلاالهتمام الكافي ومن أبرز توصيات الدراسة: العمل على تولي . بالتمايز

 التركيز بالتمايز. إستراتيجية تبني ويؤثر على نجاح السوقية الحصة زيادة يؤثر على
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  ثانيا: الدراسات باللغة األجنبية

 :بعنوان Huang Hsueh )(2007 & ةدراس -

Business  and Intellectual capital between"The Relationship  

th Performance in the Engineering Consulting Industry: A Pa

.Analysis"  
العالقة بين الرأس المال الفكري واألداء المؤسسي في قطاع )تحليل إلىهدفت الدراسة 

محاولة سعت أنها حيث . الدراسةإليه هدفت وهذا ما  (صناعة االستشارات الهندسة: تحليل المسار

 شري : رأس المال البةالكشف عن العالقة المتبادلة بين عناصر رأس المال الفكري الثالث

يم الموظفين(، رأس المال تبادل المعرفة بين الموظفين، تدريب وتعل الموظفين، )قدراتبأبعاده

لعالقاتي اورأس المال  م المؤسسة، إطار نظم المعلومات(،)العمليات الكلية للمؤسسة، تصميالهيكلي

 مالء( علىالع)التعاون مع العمالء، عالقات مع الشركاء المتعاونين، وتنمية صداقات جيدة مع 

متغير مستقل، وعالقتهما مع األداء المؤسسي في قطاع صناعة االستشارات الهندسة كمتغير أنها 

 أن: أهمهاالعديد من النتائج من  إلى. وتوصلت الدراسة ( شركة121الدراسة )وتكونت عينة تابع. 

أداء أفضل  بينت قدلعالقاتي اعلى رأس المال الهيكلي و  التي تعتمدشركات االستشارات الهندسية 

على رأس ر تأثيب يحظىوأن رأس المال البشري  ،على رأس المال البشري  الشركات التي تعتمدمن 

على  ا  مباشر  ا  يملك تأثير  العالقاتيرأس المال  بحيث أن العالقاتيالمال الهيكلي ورأس المال 

رأس المال  من خاللسسي على األداء المؤ  ا  تأثير  لديه، لذا فرأس المال البشري وأداؤها المؤسسة

 لعالقاتي.ا
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  ( بعنوان:2007) Sharma and Talwarدراسة  -

Evolution of Universal Business Success and Excellence Model in "

 ."corporation Vedic philosophy 
تحديد آراء قيادات  بواسطةتميز عالمي نجاح و بناء نموذج  إلىهدفت هذه الدراسة 

المقابلة وقد اعتمدت على ( مفردة، 66عينة الدراسة من ) وتألفتالعالم  من كافة أنحاءالمنظمات 

األسلوب التحليلي كأحد أساليب ومداخل المنهج و  لجمع المعلومات على أنها أدوات واالستبانة

 النتائج التي أهمومن  بمتغيرات الدراسة. المتعلقةعلى تحليل وتفسير البيانات  يستندالوصفي الذي 

 توصلت إليها الدراسة:

 .لمتزايدأن ما يضغط على المنظمات في كل القطاعات هو التقدم المتسارع والتنافس ا -1

والتميز تأكيد النجاح  باإلضافة إلى أن البيئة الخارجية تتكامل مع الثقافة وبيئة العمل إن -2

 العالي. جاح األداءن على كليا  الذكاء يؤثر تأثيرا   هو ما تم االعتماد عليه، وأن على القيادة

 حيثوالموثوقة في الوقت المناسب،  المناسبةالوصول إلى المعلومة ضرورة  إلىوأوصت الدراسة 

 .في صناعة قرارات هامة تم استخدام هذه المعلومة

 بعنوان: la Hu, et (2009) دراسة -

Research on the relationship between intellectual capital and listed "

.panies performance of China"com 
رأس المال ) بجميع أبعادهاختبار العالقة بين رأس المال الفكري  إلىهذه الدراسة هدفت 

أثر  بيان فضال  عنوأداء الشركات في الصين،  العالقات(رأس مال الهيكلي، رأس المال البشري، 

لدراسة من خالل جمع البيانات ا تم إجراءرأس المال الفكري على أداء الشركات في الصين. وقد 

وذلك من  ،شركة أخرى( 52شركة تكنولوجيا مرتفعة، و 52شركة في الصين ) ةبمائ التي تتعلق

رأس  الهيكلي،رأس المال البشري، رأس المال )أبعاده كافة تأثير رأس المال الفكري ب توضيح أجل
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 لعمل وتنمية الموارد البشرية.نجاز والجودة في االعالقات( على أداء الشركات من حيث اإل مال

عالقة إيجابية بين رأس المال الفكري واألداء  وهي ثمةالتالية النتائج  قامت الدراسة بالتوصل إلى

التأثير  لديهأن رأس مال العالقات  ودلت النتائج علىوعناصر مكونات رأس المال الفكري، كما 

لرأس المال  ذو صفة مميزةأي أثر  يس ثمةولمتوسطة،  الهيكلي تعتبرأهمية رأس المال و األكبر، 

بعناية  قد تم دراستهااالهتمام بوضع إستراتيجية ولقد قامت الدراسة بالتوصية على ضرورة  البشري.

مع التأكيد على  الفاعليةبما يتوافق مع متطلبات  مهامها، بحيث تؤدي مختلف فاعلية الشركة حول

 منتجاتها.تطوير التخطيط لعلى  هاحرص الشركة من خاللأهمية العاملين كأهم أصول 

 بعنوان: )l.aGhurchiau et  )2010 دراسة -

in Iranian  Designing a model for Performance Evaluation"

".Universities Based on the Organizational Success Indicators  

من  المؤسسيح النجا على أساس مؤشرات نموذج تصميم هوالدراسة  إن الهدف من هذه

تحديد مؤشرات تقويم أداء  هو وكان غرضها أيضا  كما ، الجامعات اإليرانية في تقويم األداءأجل 

المتخصصين والخبراء في الجامعات  منظورمن  يالمؤسس النجاحعلى أساس مؤثرات  الجامعات

الفعالة منها وغير  يدوالعمل على تحدالجامعات اإليرانية  تقويم يوائمنموذج  من أجل اقتراحاإليرانية 

 من خاللالمعلومات منهم  قد تم جمع( متخصص وخبير 311عينة الدراسة ) وقد بلغ عددالفعالة، 

وسائل اإلحصاء االستداللي أما تحديد كفاءة ب باالستعانةتحليل المعلومات  وقد تم استبانة

 اسة بالنتائج التالية:وخرجت الدر  طريقة )أندرسون وبيترسون(. من خالل استخدامم تالجامعات فت

 الجامعات اإليرانية على فئتين، فئة كفؤة وأخرى ذات كفاءة متدنية. لقد توزعت -1
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 واإلستراتيجيةمؤشرات المدخالت وهي السياسة  ت نفسهاالجامعات كان نجاحإن مؤشرات  -2

، أما مؤشرات المخرجات فكانت )رأس المال، وتنظيم العملية، والقيادة واإلدارة والعمالء

 ائج اإلنسان، نتائج المجتمع، والنتائج المالية واالقتصادية، ونتائج األداء(.نت

مع  مقارنة أدائها على القدرة الجامعات يعطيفي هذه الدراسة  الذي تم اقتراحهأن النموذج  -3

 .ومعرفة مدى نجاحها الجامعات المرجعية وتحسين أدائها

هاتز و  ،الكفاءات البشرية المؤهلة ضرورة استقطاب  إن  على  األداء بتقويمللقيام  التدريب الالزمب ويد 

 هو ما أوصت به الدراسة.ي المؤسس النجاحمؤثرات على اعتبار انه من  أكمل وجه

 بعنوان: Kong (2010)ة دراس -

"Innovation processes in social enterprises: an IC perspective" 

رأس ) أبعادهكافة س المال الفكري برأتأثير الكشف عن  الدراسة هو إن الغر  من هذه

)تطوير خدمات  اإلبداعيةالقدرات العالقات( على رأس مال الهيكلي، رأس المال البشري، المال 

التي على العمليات اإلبداعية  تستندفي المؤسسات االجتماعية التي  وخصوصا  جديدة( في الشركة، 

 لعمالء والمستهلكين.إلى اخدماتها العامة بإنشاء الخدمات والمنتجات الجديدة وفي إيصال  تتعلق

 من خالل االستعانة( مؤسسة 25) عددها بلغقد الدراسة في أستراليا على عينة  تم إجراء وقد

 ةفادإإمكانية إن  .يةالمؤسسات االجتماع ضمن سياقتحليالت أساسية لمفهوم رأس المال الفكري ب

مساعدة المؤسسات ب تقومإدارية من  هستراتيجيعلى أنها االمؤسسات من مفهوم رأس المال الفكري 

هي  لتحقيق النشاطات االجتماعية واإلبداعية فيها الالزمةعلى المعرفة  االجتماعية على الحصول

وأن  على اإلبداع. تؤكدمن خالل تطوير العمليات الداخلية التي ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة 

ه تية التخطيط اإلستراتيجي، فضال  عن لزوم ربط استراتيجيابعملالمؤسسات االجتماعية ضرورة قيام 

 اإلدارية باإلستراتيجيات العامة للمؤسسة هي ما أوصى بها الباحث.



 

 

52 

 بعنوان: Ahangar (2011) ةدراس -

  The relationship between intellectual capital and financial"

."Iranian companyperformance: An empirical investigation in an  
أن  على اعتباراختبار العالقة بين رأس المال الفكري واألداء المالي  هدفت الدراسة الى

رأس ) من الدراسات فقط اهتمت بتحليل العالقة بين مكونات رأس المال الفكري وهي قليال   ا  عدد

الدراسة في إيران  جراءتم إ( والنجاح التنظيمي في الشركة، وقد المال الهيكلي ورأس المال البشري 

لقياس القيمة  التي تضافتم استخدام نموذج معامل القيمة الفكرية  ولقدعلى إحدى الشركات فيها، 

استخدام مقاييس األداء اضافة الى غايات الدراسة، هي من أجل تحقيق  المعتمدة على أداء الشركة

والذي أثر رأس المال الفكري  ليحلت وتمالتعاوني، والربحية، وإنتاجية الموظفين، ونمو المبيعات، 

معايير االنحدار ب من خالل االستعانة)رأي المال الهيكلي والبشري( على األداء التعاوني  يشمل

عالقة بين أداء رأس المال لى العديد من النتائج من اهمها وجود وتوصلت الدراسة ا المتعددة.

 إليه أشارتهو ما  ين والنمو في المبيعاتالهيكلي في الشركة وكل من الربحية وإنتاجية الموظف

 ا  تفسير  تقوم بتقديمالنتائج أن إدارة رأس المال الفكري  وأيضا  وضحتنتائج التحليل التجريبي، كما 

لحاق القائمين على العمل على إ ضرورة واوصت الدراسة لكل من الربحية واإلنتاجية في الشركة.

 إداريةنشاء وحدات إوالعمل على  ،صةريبية متخصا عملية تخطيط الموارد البشرية بدورات تد

 .البشرية هو ما أوصت به الدراسةالتخطيط للقوى  عملية   بتولي تتخصص

 بعنوان: Budhwar ) 00(20 ةدراس -

Evaluating Levels of Strategic Integration and Devolvement of "

."Human Resource Management in the UK 
 إسـتراتيجيةتقويم مستوى التكامل اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية مـع  لى هدفت الدراسة ا

ـــدنيا  اتلـــردار ســـلطات إدارة المـــوارد البشـــرية المنشـــأة، ودرجـــة تفـــويض  فـــي المنظمـــات الصـــناعية ال
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 ( منظمـــة  522الدراســـة مـــن ) مجتمـــع   البريطانيـــة قـــد كـــان الغـــر  مـــن هـــذه الدراســـة، وقـــد بلـــغ عـــدد

، كـــامال ،وقـــد تمـــت دراســـة المجتمـــع كحـــد أدنـــى، ( عامـــل  222) غ عـــدد المـــوظفينحيـــث بلـــ صــناعية  

التـي المـوارد البشـرية فـي الشـركات  مسؤوليمع  اجرائهاالتي تم على اإلستبانة والمقابالت  عتمادباال

دراك المنظمـات فـي إ تزايـدإن ثمة  وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من اهمهاتم البحث فيها.

 يكمــل ادارة المــوارد البشــرية وجعلهــا جــزء  إ إســتراتيجيةهميــة أ و  ،مــن جهــة مهمــة لمــوارد البشــريةا كــون 

حيـث أنـه قـد فـي األداء  تحليـل عـر  العمالـةولقـد وجـد تـأثير ل .خرى أ ة األعمال من جهة  يستراتيجإ

عليهـا  الشركة تعيد النظر ببعض الوظائف بناء على المتغيرات والتعديالت التي تحـدثتم إيجاد أن 

الشــركات بإعـــادة النظــر بــبعض الوظـــائف ممــا يــدل علـــى مــدى اهتمــام خــالل فتــرات زمنيــة معينـــة، 

ومن أبرز توصيات  .استنادا  على المتغيرات والتعديالت التي تحدث عليها خالل فترات زمنية معينة

لـــدور ولـــزوم التركيـــز علـــى امهـــارات العـــاملين فـــي هـــذا المجـــال  وتحســـين وتطـــوير تنميـــة الدراســـة:

للعـاملين دورات تدريبيـة  أن تعقـدالشـركات  . ويجـب علـىالمـوارد البشـرية الخـاص بـإدارةاإلستراتيجي 

اإلسـتراتيجي الـدور بطبيعـة  المرتبطـةإكسـابهم المعـارف والمهـارات  مـن أجـل الشركة وخارجها،داخل 

 .الموارد البشرية الخاص بإدارة

 :بعنوان Ainin &Dezdar  ) (2011 ةدراس -

mining ERP implementation success from a project environment Exa"

"perspective 

 نظـم تنفيـذ وتطبيـق لنجاح الالزمة والضرورية الحرجة العوامل تحديد هذه الدراسة الى هدفت

مفهوم ودور  وبيان على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي توضيح واعتمدت الدراسةالموارد،  تخطيط

وتحديد بعـض المؤشـرات  الموارد تخطيط نظم تنفيذ وتطبيق الضرورية لنجاح الالزمة جةالحر  العوامل

 عالقـة وتوصلت الدراسة الى وجـود .النجاحمدى قدرة هذه المنظمات في تحقيق  ومعرفة ،لكل منها
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 مـوارد تخطـيط نظـام تنفيـذ نجـاح الجمـاعي وبـين العمل وكفاءة المشروع إدارة بين إحصائية ذات داللة

مـوارد  تخطـيط نظـم تنفيـذ فـإن بنجـاح المشاريع إدارة ت دار أنشطة وباإلضافة إلى أنه عندما ،نظماتالم

 فيمـا للعـاملين االحتياجات التدريبيـة تحديد ضرورة سيكون بالفعل ناجحا . وأوصت الدراسة المنظمات

تنفيـذه  سـيتم الـذي المنظمـات مـوارد نظـام تخطـيط اسـتخدام بالطريقـة التـي مـن خاللهـا يـتم لـه عالقـة

 مسـتوى منحنـى مـن شـأنها رفـع تدريبـه بواسـطة بـرامج وقـدراتهم وتنميـة وتحسـين مهـاراتهم وتطبيقـه،

 لعاملين.ا من أجل تجنب مقاومة الجديد النظام الستخدام والعمل على تحفيزهم التعلم،

  بعنوان:  Lashway (2011) ةدراس -

the School with the  Strategic Management is the Way to Reconnect"

."Society 
التعــــرف علــــى دور مــــدير المدرســــة فــــي تشــــكيل الخطــــط والرؤيــــة هــــدفت هــــذه الدراســــة الــــى 

إن الرؤيــة المســتقبلية تــدل علــى حاجــات  حيــثاإلســتراتيجية، وفــي ربــط المدرســة بــالمجتمع المحــيط 

كــذلك مــن ناحيــة  وأغــرا  المجتمــع الــذي يحــيط بالمدرســة لــيس فقــط مــن ناحيــة تطــوير التعلــيم، بــل

المــنهج الوصــفي فــي هــذه الدراســة، وقــد اســتخدم إعــادة بنــاء الثقــة والعالقــة بــين المدرســة والمجتمــع 

ـــا  فـــي تشـــكيل الخطـــة اإلســـتراتيجية  وأوضـــح: إن مـــدير المدرســـة بجميـــع األحـــوال يلعـــب دورا  محوري

كة العــاملين معــه، الخاصــة بالمدرســة، قــد يكــون بشــكل منفــرد أحيانــا  وأحيانــا أخــرى مــن خــالل مشــار 

وأضـــاف الباحـــث موضـــحا  أن عمليـــة اإلدارة اإلســـتراتيجية هـــي عمليـــة معقـــدة تقتضـــي تفكيـــرا  وتـــأمال  

مستمرا ، وخطة من أجل العمل وإعادة تقويم مستمر ومراجعة دورية. ومن خالل الدراسة قام الباحـث 

الفحــــص والدراســــة المســــتمرة بتحديــــد أســــاليب اإلدارة اإلســــتراتيجية وتصــــميم اإلســــتراتيجية بواســــطة: 

العمــــل علــــى تحليــــل الظــــروف  وأوصــــت الدراســــة والشــــاملة للبيئــــة )الداخليــــة والخارجيــــة( المدرســــية،

االســتعداد والتحضــير لدراســة  أضـافة الــىوالعوامـل التــي تســهم بالتــأثير علـى المدرســة فــي المســتقبل، 
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ـــــ ـــــق بـــــالغمو  والخـــــالف التـــــي تنـــــتج عـــــن تطبيـــــق وتنفي  ةذ الخطـــــة أو الرؤيـــــالحـــــاالت التـــــي تتعل

يـــذ العمـــل علـــى إشـــراك أفـــراد المجتمـــع المدرســـي فـــي تنف ةضـــرور  كمـــا اوصـــت الدراســـةاإلســـتراتيجية. 

، التعديل المستمر للخطة وفقا  للمتغيـرات، والتغطيـة اإلعالميـة للرؤيـة وتطبيق وتقويم ومتابعة الرؤية

 والخطة اإلستراتيجية والعمل على ترويجها في المدرسة وخارجها.

 بعنوان: laSuciu et  (2011). ةدراس -

 Reporting on Intellectual Capital: Value Driver in the Romanian "

."Knowledge Based Society 
أثر كل من رأس المال الفكري، وعمليات اإلبداع واالبتكار  توضيح الىالدراسة  هذه هدفت

الخاص على المستويين الجزئي والكلي  والتطوير عوامل ومحركات أساسية للتنميةعلى أنها 

تحليال لقيمة  وقامت بتقديمهذه الدراسة في رومانيا  ولقد تم إجراء، والشركات، والمجتمعات، باألفراد

استثمار  واستخدمت الدراسة الهيكلي(.رأس المال البشري، رأس المال أبعاده )كافة رأس الفكري ب

 وقامت هذه. الحالية القائمةه بالسياسات التعليمية تقويم أثره وعالقت بغر  رأس المال البشري 

رأس المال الفكري  بتوضيح دورقامت ( دولة 65من ) قد صدرتتحليال لتقارير بإجراء الدراسة 

وتوصلت الدراسة  .والتطوير عوامل ومحركات أساسية للتنميةعلى أنها وعمليات اإلبداع واالبتكار 

 خصوصا  ن أبعاد رأس المال الفكري يوجود عالقة مباشرة ب التأكيد علىمن اهمها  الى عدة نتائج

بمستوى عال من التدريب  يحظون حيث أن الموظفين الذين ببعد رأس المال البشري واإلنتاجية، 

 .المنافسة ومن ثم، بمستوى عال اإلبداع في العمل واإلنتاجيةبيتميزون 

 هي ما أوصت به الدراسة أيضا ، هاعديل  يمكن تبحيث   مرنة  الرؤيا أن تكون ضرورة  واوصت الدراسة

التحقيق، وفي مجال إمكانيات المنظمة وقدراتها  والتي تقبلما يقتضيه الموقف، اعتمادا  على 

 وبشكل يجعلها قادرة على تطبيق األهداف التي تسعى إليها بنجاح.
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 بعنوان:  Thomas (2012) دراسة -

."Advantage Role in Achieving A Competitive Strategic" 
 التنافسـية. ولقـد اسـتخدمت الميـزة تحقيـق فـي اإلسـتراتيجي الـدور معرفـة هـدفت الدراسـة الـى

 تتصـف بيئـة ، حيث أن الشركات تواجـهميدانية دراسة من خالل، التحليلي لمنهج الوصفيالدراسة ا

 مواردهـا فـي اسـتثمار قـدرة الشـركات أن إال كثيـرة تهديـدات وجـود مـع كبيـرة فـرص ذات بسـبب أنهـا

جيد وهذا ما أوضحته  البيئية بشكل المتغيرات التصدي لهذه في دورها يرسخ ويؤكد مما عالية كانت

القيـام  أو جديـدة أسـواق إلـى منتجاتهـا تقـديم فـي الشـركات تفكيـر كما وأنها وضحت أن عدم .الدراسة

السـوقية التـي  صـةالح تحقيـق ومرحلـة النضـوج مرحلـة الشـركة يعـود إلـى بلـو  منتجاتهـا قـد بتحسـين

الحـاليين إلـى زبائنـا  المناسـبة التسـلم بمواعيـد تلتـزم ممـا يجعلهـا الماليـة حجـم اسـتثماراتها تـتالءم مـع

 وضــــع األخــــذ بعــــين االعتبــــار :هــــي الدراســــةالتــــي أدلــــت بهــــا توصــــيات أبــــرز الومــــن  والمحتملــــين.

 تطــويرالتخطـيط لعلــى  اهحرصـوذلـك بواســطة ، فاعليـة الشــركة حــولبعنايـة  يـتم دراســتهاإسـتراتيجية 

مـع  الفاعليـة مسـتلزماتمـع  يتناسـبمختلـف وظائفهـا بمـا  وبذلك فإن هذا ما يؤديـه منتجاتها، وتنمية

 الشركة.أصول  على أساس أنها أهم وأبرزعلى أهمية العاملين  ووالتركيزز التأكيد

 بعنوان: Mothuvelayuthan &Suganthalakshmi  (7100) دراسة -

 ."Implementationsfor ERP  ritical Success FactorsCGrouping of " 

 الضرورية ERP العوامل لهذه يمكن الحرجة وكيف النجاح عوامل فهم هدفت الدراسة الى

 تنفيذ للعمل على إنجاح المشروع إدارة عملية في التي تسهم وتساعد التطبيقات تنفيذ وتطبيق لنجاح

 لعوامل متكامل وأن استخالص نموذج هذه الدراسة.المنظمات هو الغر  من  موارد تخطيط نظم

 :هي عوامل أربعة والتي تشمل المنظمات موارد تخطيط تطبيقات تنفيذ نجاح في الحرجة النجاح

هو ما أوصت به هذه الدراسة. ولقد تم  والتكتيكية، اإلستراتيجية التكنولوجية، التنظيمية، العوامل
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 بواسطة الدراسة لهذه الضروريةحصول على البيانات األولية تم الاعتبار هذه الدراسة ميدانية قد 

 عملت على تشكيلهيئه التدريس التي  أعضاءعلى مجموعه من  ووزعت قد عدت وجهزتاستبانة 

 صناع أن يتمتع :بتقديمها هي كالتالي الدراسةالتي قامت توصيات أبرز الومن . هذه الدراسةعينة 

 تخطيط متنفيذ نظا أفضل من أجل تعزيز وتأكيد تيجياتاستر ا صياغة وتشكيل على القدرة راالقر 

التي تقوم  المنظمات على ذاتهومن المستلزم ومن الضروري  الوقت وفي المنظمات،ب الموارد الخاصة

ت. المنظما احتياجات يحقق بشكل منتجاتها تقوم بتصميم أن المنظمات موارد تخطيط نظام بتصنيع

 المستخدمين. والعمل على تدريب واالستشاري  الفني الدعم بتقديم تقوم ورغباتها وأن

 بعنوان: Forager (7103) دراسة -

Political s. A Business Schoolin Process “Strategic Management 

."Perspective 

من اإلستراتيجية في كليات األعمال اإلدارة التعرف على عملية  الىهذه الدراسة هدفت 

اإلستراتيجية في مجال معين من مجال اإلدارة فهم إلى الدراسة  سعت قدلسياسي، و  منظور

 عدةإلى  بالتوصل الدراسة وقامت .التحليليالمنهج الوصفي فقد استخدمت  الدراسةأما األعمال، 

والوصل ما عدم الربط  سببههداف اإلستراتيجية كان األفي تحقيق  عدم النجاحأن  أبرزهامن  نتائج

ذات اإلستراتيجية كما وقد تم التوصل إلى أن اإلدارة تراتيجية والبيئة التنظيمية، واإلساإلدارة بين 

، كذلك وقد التنافسية الميزة تحقيقوهي تسهم في المساعدة على  اإلستراتيجي األداء في أهمية كبيرة

 األساسوقد تم اعتبارها على أنها  الشركة فيالمختلفة  نشاطاتالو  ممارساتأثر لل ظهر أنه ثمة

ضرورة الترابط  فإنعلى ذلك  واستنادا   .الشاملة االجتماعية المسؤولية إستراتيجية وتشكيل لصياغة

 .هي ما أوصت به الدراسة اإلستراتيجية والعملية اإلستراتيجيةاإلدارة بين 
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 بعنوان: )Kenny ) 2006 ةدراس -

he for tMaturity Model : a Learning OrganizationStrategy and the "

.Strategy"of Formation  

 يعمل على وصل والذي اإلستراتيجي للتغيير نظري  أنموذج تطوير الىهذه الدراسة  هدفت

 السابقة األدبيات مراجعةبواسطة  األنموذج رطو  وقد اإلستراتيجية، بالعملية المنظمات داخل التعلم

 قد الدراسةحيث أن  .المتعلمة ظمةوالمن والتعلم اإلستراتيجي التخطيطب للموضوعات التي لها عالقة

ضمن  المنظمات داخل والتعلم اإلستراتيجية وتنفيذ وتشكيل صياغة بين العالقة توضيحقامت ب

التي لها  اتعو لموضل السابقة األدبيات مراجعة خالل منري وصفي وتحليلي، وذلك نظ إطار

التي تمارسها  والممارسات نشطةاأل واقع تحليل على الميداني البحث نتائج وتم اعتماد عالقة بذلك.

 كل مضامين على باالعتماد المتعلمة والمنظمة اإلستراتيجية بين يربط أنموذج صياغةإن  المنظمة.

اإلدارة بين  والوصل عدم الربط سببهفي تحقيق أهداف اإلستراتيجية كان  عدم النجاحأن ، و موضوع

اإلدارة الترابط بين  ضرورة إن الدراسة.هو ما توصلت إليه  واإلستراتيجية والبيئة التنظيمية

التجارية تحتاج إلى التركيز على توجيهات"  نظماتالمبحيث أن اإلستراتيجية والعملية اإلستراتيجية، 

التي اإلستراتيجية واإلدارة األعمال  بواسطةواضحة" ومحددة" يمكنها االستجابة السريعة للسوق 

وإيجاد  وتنمية األولويات الرئيسة واالستمرار في تطوير يينوتع على النجاح في تحديد تتحلى بالقدرة

 .هو ما أوصت به هذه الدراسة القيمة المضافة

 بعنوان: ((Dominique  2015 دراسة -

Strategic Role is the Way to Reconnect the Company with the "

."Society 

لخطـط والرؤيـة اإلسـتراتيجية، مـدير فـي تشـكيل االالتعـرف علـى دور  الىهذه الدراسة هدفت 

إذ إن الرؤيــة المســتقبلية تــدل علــى حاجــات وأغــرا   تحــيط بهــاوفــي ربــط المنظمــة بــالمجتمع الــذي 
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نهج الوصــفي فـي هـذه الدراسـة، وتوصــلت المنظمـة. قــام الباحـث باسـتخدام المـبالمجتمـع الـذي يحـيط 

دورا  محوريـا  فـي تشـكيل وصـياغة إن المدير بجميع األحوال يلعـب  الدراسة الى عدة نتائج من اهمها

الخطة اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة، أحيانا بشكل منفرد وأحيانا أخرى مـن خـالل إشـراك العـاملين 

تضــي تفكيـرا  وتــأمال  بشــكل معـه، وباإلضــافة إلــى أن عمليـة اإلدارة اإلســتراتيجية هــي عمليـة معقــدة تق

تي تؤثر على المنظمة في المستقبل، والتجهيز على تحليل الظروف والعوامل المستمر، وعن العمل 

 ةواالســــتعداد لدراســــة حــــاالت الغمــــو  والخــــالف التــــي تنــــتج عــــن تطبيــــق وتنفيــــذ الخطــــة أو الرؤيــــ

ضــرورة العمــل علــى تشــكيل وصــياغة  كمــا توصــلت الدراســة الــى عــدة توصــيات اهمهــااإلســتراتيجية، 

بــالمجتمع الــذي يحيطهــا وتعمــل علــى  الخطــط والــرؤى المســتقبلية للمنظمــة كونهــا مهمــة فــي ربطهــا

 المساهمة في إعادة بناء الثقة والعالقة بين المنظمة والمجتمع هو ما أوصت إليه الدراسة الحالية.

 ما  ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثالثا: 

عوامـل النجـاح الحرجـة أو  أال وهـييظهر أن هذه الدراسات لم تتناول متغيـرات ثالثـة سـوية 

أو تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي ومنهــا يكــاد يكــون نــادرا  بحيــث لــم يمتلــك رأس المــال البشــري قــدرات 

الباحــث القــدرة علــى الوصــول لواحــدة منهــا، وذلــك مــن خــالل القيــام بمراجعــة المتــوفر مــن الدراســات 

ــاالســابقة التــي ناقشــت موضــوع الدراســة الحاليــة. ولقــد قامــت هــذه الدراســة أ الهتمــام وبــالتركيز وا يض 

بــإبراز المفهــوم العلمــي الخــاص باإلســتراتيجية ومــدى وضــوحه بالنســبة للعــاملين فــي اإلدارات العليــا 

للمؤسســات علــى اخــتالف أشــكالها، ومــن ثــم، فــإن اإلضــافات التــي تــم توقعهــا مــن هــذه الدراســة هــي 

 مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة من خالل ما يلي:

ــ -1 التركيز علــى بيــان أثــر العوامــل اإلســتراتيجية فــي تحســين فاعليــة قامــت بعــض الدراســات ب

تقويم األداء اإلداري وعبر تحليل المسار واألثر باالعتماد على آراء ووجهـات نظـر مجتمـع 
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الدراســة، والعمــل علــى تحســين وتنميــة فاعليــة تقــويم األداء اإلداري الخاصــة بالمشــاريع مــن 

 ستراتيجية في تقويم األداء اإلداري في المشاريع.خالل تحليل األثر الخاص بالعوامل اإل

ما ميز هذه الدراسة هو أسلوبها فـي تركيـب للمتغيـرات، كمـا أوضـحها نمـوذج الدراسـة الـذي  -2

 الـبعضاالطالع عليها سـوى  تمحين لم تتناول الدراسات السابقة التي تم إعداده سابقا ، في 

 من هذه المتغيرات.

عوامل النجاح الحرجة اإلسـتراتيجية التـي  أثرلتعمق في تحليل الدراسة الحالية على ا تتركز -3

مــن أجــل تحقيــق  تتجلــى بـــ)كفاءة اقتصــاديات الحجــم، التغيــر التكنولــوجي، جــودة المنتجــات(

، رفاالمعـــ)فـــي التـــي تتجلـــى رأس المـــال البشـــري قـــدرات  النجـــاح التنظيمـــي. كـــذلك وقامـــت

البقـاء، التكيــف، لتنظيمــي بكافـة مؤشــراته )المهـارات، الخبـرات( بالتــأثير فـي تحقيــق النجـاح ا

الشــركات فــي  والوســطىفــي اإلدارات العليــا  الــذين يعملــون المــديرين  خــالل آراء، مــن (النمــو

 العمــل علــى البحــث فإنــه مــن المســتحق، فمثــل هــذه التركيبــة بالمعــايير الصــناعية األردنيــة

التــي تشــبه  والشــركاتات للمؤسســ تحقيــق النجــاح التنظيمــيوالتحليــل لتقــدير قابليتهــا علــى 

 .بعضها
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 لفصل الثالثا

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 

 الدراسةمنهج  3-1

  مجتمع الدراسة 3-2

 عينة الدراسة 3-3

 الدراسة أدوات 3-4

 متغيرات الدراسة 3-5

 االحصائية المستخدمة في الدراسةسالي  األ 3-6
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 لفصل الثالثا

 يقة واإلجراءات(منهجية الدراسة )الطر 

 الدراسةمنهج  3-1

على أنها من الدراسات التطبيقية والتي قام الباحـث فيهـا باسـتخدام مـنهج  دراسةال ههذتعتبر 

التأثيريــــة لعوامـــل النجـــاح الحرجــــة بهـــدف معرفـــة وبيــــان مـــدى العالقـــة  الدراســـة الوصـــفية التحليليــــة،

، ا  وســـيطا  فـــي تحقيـــق النجـــاح التنظيمـــيعلـــى أنهـــا متغيـــر رأس المـــال البشـــري اإلســـتراتيجية وقـــدرات 

الفرضـــيات والعمـــل علـــى إيجـــاد التـــأثير المباشـــر وغيـــر المباشـــر الخـــاص بـــالمتغير  بواســـطة اختبـــار

 .الوسيط والوصول إلى النتائج التي حققتها الدراسة وكذلك التوصيات

  مجتمع الدراسة 3-2

م إدراجها فـي بورصـة عمـان، الشركات الصناعية التي تمن جميع مجتمع الدراسة  لقد تألف

، لشــهر لســوق عمــان المــالي الشــهري )التقريــر ( شــركة، وفقــا  لمــا ورد فــي 14والتــي وصــل عــددها )

( مديرا  في جميـع 1262) والوسطى قد وصل عدد المديرين في اإلدارات العلياو  .(2216عام  شبا 

 الشركات. 

  الدراسة عينة 3-3

( %31شـركة أي بنسـبة ) 26بـين الشـركات بمقـدار  عشوائية تم سحبها منعينة تم اختيار 

 قد تضمنت المديرين في اإلدارات العليـا لكل شركة تبانة( اس13)من العدد الكلي للشركات. ووزعت 

التــي وزعــت االســتبانات عليهــا، وقــد كــان عــدد  ( يبــين أســماء الشــركات3والملحــق رقــم )والوســطى، 

مــــن إجمــــالي عــــدد ( اســــتبانة 292، وتــــم اســــترجاع )( اســــتبانة336االســــتبانات التــــي تــــم توزيعهــــا )
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كمــا هــو مبــين فــي  االســتبانات التــي تــم توزيعهــا والخاضــعة جميعــا للتحليــل والمعالجــة اإلحصــائية.

 (.1-3الجدول رقم )

 مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل (0-3الجدول رقم )

عدد 
 الشركات

العينة من 
 الشركات

ن في اإلدارات عدد المديري
 العليا والوسطى

االستبيانات 
 الموزعة

االستبيانات 
 الصالحة للتحليل

14 26 1261 336 292 

 الدراسة تاو أد 3-4

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار الفرضــيات التــي اســتندت عليهــا فانــه مــن المســتلزم 

 االستناد على نوعين من البيانات هما الثانوية واألولية:

: وهي التي تم استخدامها من أجل صياغة اإلطـار النظـري للدراسـة حيـث تـم لبيانات الثانويةا أوال:

 االستعانة بالمصادر اآلتية:

الــدوريات المتخصصــة والنشــرات والتقــارير الدوريــة والكتــب المنهجيــة والمراجــع العلميــة التــي  -1

رأس المــال درات عوامــل النجـاح الحرجــة اإلســتراتيجية وقــقامـت بالبحــث فــي اإلدارة وخاصــة 

 .والنجاح التنظيميالبشري 

ــــارير التــــي صــــدرت عــــن الهيئــــات والجهــــات المختصــــة فــــي األردن ومراكــــز األبحــــاث  -2 التق

 والشركات الصناعية.

 .الباحثة  في موضع الدراسة الحالية الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( -3

ســتبانة الدراســة، حيــث أنهــا وزعــت وهــي البيانــات التــي جمعــت مــن خــالل اثانيــا: البيانــات األوليــة: 

 على عينة الدراسة بواسطة الباحث شخصيا.
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التـي دراسـته و ب وباالستناد على بحوث ودراسات سابقة اشتملت على بعض المتغيرات تتعلـق

الفرضــيات التــي حيــث أنهــا غطــت مجموعــة مــن العبــارات والبنــود ذات العالقــة بمتغيراتهــا  تضــمنت

، مـن خـالل علـى العينـة وزعـت، وبعـد ذلـك الدراسـةهـذه اسـتبانة  تصـميمقـام الباحـث ب إليها،استندت 

عبارات تقويميه من أجل تحديد إجابات عينة الدراسة وعلى مقياس ليكرت الخماسي ذي المسـتويات 

عالمــات، غيــر موافــق  3عالمــات، موافــق إلــى حــد مــا  4عالمــات، موافــق  5الخمــس، )موافــق جــدا  

قيـاس  ناقشـتالتـي  للدراسـات وشـاملة قـراءة موسـعةة واحـدة(. وبعـد عالمتان، غير موافق جدا  عالمـ

( 4والملحــق رقــم ) هــذا المجــال.ب التــي لهــا عالقــةاإلطــالع علــى بعــض المراجــع و  ،متغيــرات الدراســة

 يبين نموذج اإلستبانة كما وزع على المبحوثين.

 وقد شملت اإلستبانة قسمين رئيسين هما:

المـديرين مـن  أفراد العينـةمن  نغرافية للمستجيبيو على العوامل الديملقد تناول التعرف  القسم األول:

علــى ســبيل المثــال  ،الصننعية ا ادنية ننا شــركاتال فــي اإلدارات العليــا والوســطى فــي الــذين يعملــون 

تناولت الدراسة المتغيرات التصـنيفية إذ . العلمي(العمر، سنوات الخبرة، والمؤهل )النوع االجتماعي، 

 التالية:

 .أنثىو ذكر وع االجتماعي ذو التصنيفان التاليان: الن -1

 ،سنة 42-36 ،سنة 35-31، قلأسنة ف 32العمر: وهو عبارة عن خمسة مستويات هي:  -2

 .سنة فأكثر 46 ،سنة 45 – 41

أقـل مـن –سـنوات 5سـنوات،  5سنوات الخبرة: وهو عبارة عن أربعة مستويات هي: أقل من  -3

  رسنة فأكث 15 سنة، 15أقل من –سنة 11سنوات،  12

 (دكتوراه ، ماجستير، بكالوريوس، )دبلومالمؤهل العلمي: وهو عبارة عن أربع مستويات هي:  -4
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الدراسة، وقد تم العمل على تشكيل وصياغة  وقد تناول العبارات التي تغطي متغيراتالقسم الثاني: 

لتي قد وصل عدد من الفقرات تم إدراجها ضمن المحاور الثالث التي تغطي فرضيات الدراسة وا

 ( فقرة، وذلك على النحو التالي:56عدد فقرات اإلستبانة )

( 11وشمل أبعاد المتغير المستقل الذي تجلى بعوامل النجاح الحرجة وشمل ) أوال: المحور األول:

 وعلى النحو التالي: (.11-1فقرة تتعلق، وقيست بالعبارات من )

وقيسـت بالعبـارات  ة اقتصـاديات الحجـمكفـاءمتغيـر ( فقـرات تتنـاول 6المجال األول: شـمل ) -1

 (.6-1من )

-2وقيس بالعبارات من ) التغير التكنولوجيمتغير ( فقرات تتناول 6شمل ) المجال الثاني: -2

12.) 

وقـــيس بالعبـــارات مـــن  جـــودة المنتجـــاتمتغيـــر  ( فقـــرات تتنـــاول6شـــمل  )المجـــال الثالـــث:  -3

(13-1). 

حيــث  رأس المــال البشــري لوســيط الــذي تنــاول قــدرات وشــملت أبعــاد المتغيــر ا ثانيــا: المحــور الثــاني:

 وهذا اآلتي: (.36-19( فقرة تتعلق، وتم قياسها بالعبارات من )11شمل على )

 (.25-19وقيست بالعبارات من ) رفاالمع( فقرات تناولت متغير 2األول: شمل )المجال  -1

 .(31-25ت من )المهارات وقيست بالعبارا متغير( فقرات تناولت 6شمل ) المجال الثاني: -2

 (.36-32( فقرات تناولت متغير الخبرات وقيست بالعبارات من )5الثالث: شمل )المجال  -3

وشملت مؤشـرات المتغيـر التـابع الـذي تمثـل بمؤشـرات المتغيـر التـابع: تحقيـق  ثالثا: المحور الثالث:

 وكما يلي: (.56-36، وقيست بالعبارات من )( فقرة22نجاح اإلستراتيجي تشمل )ال

 (.42-36( فقرات تتعلق بمؤشر البقاء وقيست بالعبارات من )6األول: شمل )المؤشر  -1

 .(49-43فقرات تتعلق بالتكيف وقيست بالعبارات من )( 2شمل ) المجال الثاني: -2
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 (.56-52( فقرات تتعلق بمؤشر النمو وقيست بالعبارات من )2الثالث: شمل )المجال  -3

لتــي اســـتندت عليــه هــذه الدراســة عنـــد التعليــق علــى المتوســـط أمــا فيمــا لــه عالقـــة بالحــدود ا

فقـــد قـــام الباحـــث بتحديـــد ثالثـــة مســـتويات هـــي )ضـــعيف، الحســـابي للمتغيـــرات فـــي نمـــوذج الدراســـة 

 متوسط، مرتفع( وبناءا  على المعادلة اآلتية: 

  الحد األدنى للبديل(/ عدد المستويات –طول الفئة = )الحد األعلى للبديل 

 وبذلك تكون المستويات كالتالي: .1333=  4/3 = 3(/5-1)

 (.2333) -( 1من ) ضعيف   

 (.3362) –( 2334من ) متوسط  

 (.5) -( 3361من )  مرتفع

 األداةصدق وثبات 

هيئـة خبـراء عر  االستبانة على بواسطة  باختبار الصدق الظاهري قام الباحث : أوال: صدق األداة

ـــراتمـــن محكمـــين و متخصصـــين  ـــة المتراكمـــة  أصـــحاب الخب ـــة والعملي مـــن أســـاتذة الجامعـــات العلمي

ـــرة واالختصـــاص بعلـــم اإلدارة واإلحصـــاء، حيـــث تـــم النظـــر إلـــى المقترحـــات  األردنيـــة مـــن ذوي الخب

( 4والملحق رقم ) والتوصيات التي وردت منهم حول عباراتها، وجرى التعديل باالستناد على آرائهم.

 يبين أسماء محكمي االستبانة.

تم اختبار االتساق الداخلي من أجل التعـرف علـى مـدى االعتماديـة علـى : ولقد بات األداةثانيا: ث

، من أجـل التأكـد مـن (Cronbach,s Alpha)أداة جمع البيانات باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

للتحقــق مــن الضــرورية للدراســة الحاليــة مــدى صــالحية االســتبانة علــى أنهــا أداة لجمــع البيانــات 

جــة اعتماديــة هــذه االســتبانة وفقــا  ر . وقــد بلغــت دوالتأكــد مــن ثباتهــا ألداة اســق والتجــانس درجــة التن



 

 

62 

( ممــا يــدل علــى أنهــا نســبة عاليــة وممتــازة مــن الممكــن االســتناد %9236لمعيــار كرونبــاخ ألفــا )

عليهـا فــي تعمــيم نتــائج الدراســة. ومــن المالحــ  مــن قــيم كرونبــاخ ألفــا كمــا هــو مبــين فــي الجــدول 

 ن معامالت الثبات لكافة متغيرات الدراسة كانت جيدة وهي موائمة ألهداف الدراسة.( بأ3-2)

 يمة معامل الثبات لالتساق الداخليق (7-3ول )جد
 معامل كرونباخ ألفا اسم المتغير الفقرات سلسلت

 32.1 عوامل النجاح الحرجة 1-11
 34.3 رأس المال البشري قدرات  19-36
 31.1 تراتيجيتحقيق النجاح اإلس 32-56
 %2276 المعدل العا  لمعامل الثبات 0-26

 متغيرات الدراسة 3-2

 تشمل عوامل النجاح الحرجة، وقدرات رأس المال البشري، وتحقيق النجاح االستراتيجي.
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 المستخدمة بالدراسة اإلحصائية األسالي  3-6

لعلــوم االجتماعيــة البرنــامج اإلحصــائي ل علــى األســاليب اإلحصــائية ضــمنلقــد تــم االعتمــاد 

(Statistical Package for Social Sciences – SPSS وذلـك مـن أجـل معالجـة  )البيانـات 

، وبــذلك فــإن الباحــث اســتخدم األســاليب اإلحصــائية الميدانيــةالتــي حصــل عليهــا مــن خــالل الدراســة 

 اآلتية:

ابي والتكــرارات الوســط الحســ علــى ســبيل المثــال: ومقــاييس التشــتت مقــاييس النزعــة المركزيــة -1

ولتحديــد أهميــة  آراء عينــة الدراســة حــول متغيــرات الدراســة مــن أجــل وصــفوالنســب المئويــة، وذلــك 

مــــدى تشــــتت  مــــن أجــــل توضــــيح االنحــــراف المعيــــاري فــــي االســــتبانة، وكــــذلك  التــــي وردتالعبـــارات 

 .اإلجابات عن وسطها الحسابي

المتغيـــرات المســـتقلة  أثـــرل اختبـــار : وذلـــك مـــن اجـــوالبســـيطتحليـــل االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد  -2

 .تحقيق النجاح اإلستراتيجي في والذي يتمثلالمتغير التابع  على جميعها مجتمعة

مــن وجــود األثــر المباشــر  مــن أجــل التحقــقوذلــك : Path Analysisاختبــار تحليــل المســار  -3

 .الخاص بالمتغير المستقل والوسيط على المتغير التابعوغير المباشر 

مـدى االعتماديـة علـى أداة جمـع البيانـات  مـن أجـل فحـص واختبـاروذلـك ار كرونباخ ألفا: اختب -4

 الدراسة. تناولتهاالمستخدمة في قياس المتغيرات التي 
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات

 

 خصائص عينة الدراسة 4-0

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-7

 لفرضياتاختبار ا 4-3
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات

 خصائص عينة الدراسة 4-0

مـن المـديرين فـي  نهنالك أربعة متغيرات قد تم اختيارها من المتغيرات الشخصية للمسـتجيبي

النــوع وهــي )الشــركات الصــناعية التــي تــم إدراجهــا فــي بورصــة عمــان، فــي  والوســطى اإلدارات العليــا

(، وذلــك بهــدف توضــيح بعــض الحقــائق التــي العمــر، ســنوات الخبــرة، والمؤهــل العلمــياالجتمــاعي، 

 من المستجيبين، وتبين النتائج في الجداول التالية خصائص أفراد عينة الدراسة. ةتتعلق بهذه الفئ

 أوال: النوع االجتماعي:

 يمكن للنتائج أن تتلخص على النحو التالي:

 النوع االجتماعي ينة الدراسة حس توزيع ع (0-4الجدول )
 %نسبةال تكرارال الفئات والمسميات

 %73.1 217 ذكر

 %26.9 80 أنثى

 %011 722 المجموع

( مسـتجيب 217قـد وصـل ) الـذكور ( أن عـدد 1-4وكما هو مبين من خالل الجدول رقم )

 %26.9 بة نســوب (81وصــل ) اإلنــاثحيــث أن  عــدد مــن إجمــالي عينــة الدراســة،  %73.1نســبة وب

 من عينة الدراسة.
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 ثانيا: العمر:

 يمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي:

 العمر توزيع عينة الدراسة حس  (7-4الجدول )
 %نسبةال تكرارال الفئات والمسميات

 %10.4 31 قلأسنة ف 32

 %24.2 72 سنة 31-35

 %29.6 88 سنة 36-42

 %20.2 60 سنة 45 – 41

 %15.5 46 سنة فأكثر 46

 %011 722 المجموع

، أفراد عينة الدراسة بعمرنتائج الدراسة المتعلقة ( فإن 2-4رقم )الجدول  وكما هو مبين في

(، بعدها جـاءت الفئـة سنة 42-36للفئة العمرية ) %29.6أعلى نسبة بلغت وقد أظهرت النتائج أن 

( وبنسـبة وصـلت سـنة 45–41م الفئـة العمريـة )، ثـ%24.2( وبنسبة وصـلت سنة 35-31العمرية )

، وأخيــرا جــاءت %10.4 ( وبنســبة وصــلت ســنة فــأكثر 46ثــم جــاء بعــدها الفئــة العمريــة ) ،20.2%

 .%10.4وبنسبة وصلت  (قلأسنة ف 32الفئة العمرية )

 يمكن للنتائج التي تم التوصل إليها أن تتلخص على النحو التالي:: سنوات الخبرةثالثا: 

 سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حس  (3-4) الجدول
 %نسبةال تكرارال الفئات والمسميات

 %9.8 29 سنوات 5أقل من 

 %27.9 83 سنوات 12أقل من  –سنوات  5

 %30.6 91 سنة 15أقل من  –سنة  11

 %31.6 94      سنة فأكثر  15

 %011 722 المجموع
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 خبـرةبسـنوات ال التـي تتعلـقنتـائج الدراسـة نـت ( فقـد كا3-4رقم ) وكما هو مبين في الجدول

 15سـنوات فاقـل وتنتهـي بفئـة  5بفئـة  قد بدأتفئات  أربعسنوات الخبرة إلى  وزع، وقد لعينة الدراسة

ثـم ، سـنة فـأكثر( 15التكراريـة )للفئـة  % 31.6 وصـلتأعلى نسـبة سنة فأكثر. وقد بينت النتائج أن 

، ثــم الفئــة %30.6وبنســبة وصــلت ، ســنة(15أقــل مــن – ســنة 11)التــي تقــع بــين جــاءت التكراريــة 

، وأخيـــرا الفئـــة %2239وبنســـبة وصـــلت ، ســـنوات(12أقـــل مـــن –ســـنوات 5)التـــي تقـــع بـــين التكراريـــة 

 .من إجمالي حجم العينة %9.8وبنسبة ،سنوات( 5التكرارية )أقل من

 الملهل العلميرابعا: 

 نحو اآلتي:يمكن للنتائج التي تم التوصل إليها أن تتلخص على ال

 الملهل العلمي توزيع عينة الدراسة حس  (4-4الجدول )
 %نسبةال تكرارال الفئات والمسميات

 1.3 4 دبلوم

 83.5 248 بكالوريوس

 11.4 34 ماجستير

 3.7 11 دكتوراه 

 %011 722 المجموع
ـــــين مـــــن خـــــالل الجـــــدول رقـــــم ) ـــــى  أن (4-4وكمـــــا هـــــو مب حملـــــة الشـــــهادة الجامعيـــــة األول

   وصلتوبنسبة  ( مستجيبا ،248عددهم ) وصلحيث ، وريوس( هم األكثر في عينة الدراسة)البكال

ـــة شـــهاد، 83.5% وشـــكلوا مـــا نســـبته  ( مســـتجيبا ،34عـــددهم ) وصـــلحيـــث  (ماجســـتيرال) ةثـــم حمل

مــا نســبته  ووصــلوا إلــى ( مســتجيبا ،11عــددهم ) وصــلحيــث  (الــدكتوراه ) ةثــم حملــة شــهاد ،11.4%

وشــكلوا مــا نســبته  ،ين( مســتجيب4عــددهم ) وصــلحيــث  (دبلومالــشــهادة )ملــة وأخيــرا جــاء ح ،3.7%

133%.  
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لقــدرة التــي تمكــنهم مــن الــدى عينــة الدراســة  ومــن المالحــ  مــن خــالل دراســة هــذه المتغيــرات

إلـى سـالمة البيانـات التـي قـد الباحـث يطمـئن المساعدة في تعبئة االستبانات التي قد وجهت إليهم، و 

مــن أجــل اإلجابــة علــى وخبـرات باإلضـافة إلــى أنهــم ذو تأهيــل علمــي ، الدراســةجمعـت ألهــداف هــذه 

 أسئلة الدراسة.

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-7

 أوال: النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير المستقل: عوامل النجاح الحرجة

لعوامل النجاح  فرعيةرات الالحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغي المتوسطات(: 2-4الجدول )
 الحرجة

االنحراف  الترتي  مستوى األهمية
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المتغرلت الفرعية

 اقتصاديات الحجم 3.63 0.72 3 متوسط
 التغير التكنولوجي 3.73 1.61 2 مرتفع
 جودة المنتجات 3.80 1.63 1 مرتفع

 عوامل النجاح الحرجة 3.72 1.60  
لمتوسطات الحسـابية للمتغيـرات الفرعيـة اعوامـل النجـاح الحرجـة تقـع بـين ( أن ا1-4يظهر الجدول )

ــــإنحراف معيــــاري يقــــع بــــين 3.81و 3.63 فــــاق بــــين ت، وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك إ1.72و 1.61، وب

شـير المتوسـط العـام ألـى أن المجيبين حول أهميـة متوسـطة إلـى مرتفعـة للمتغيـرات الفرعيـة. وكـذلك ي

 لعوامل النجاح الحرجة لدى الشركات المفحوصة. هناك أتفاق على أهمية مرتفعة

 اقتصاد ات الحجم

، وكانــت كفــاءة اقتصــاديات الحجــمتــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمتغيــر -

 النتائج كاآلتي:
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 كفاءة اقتصاد ات الحجمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير : (6-4الجدول )
مستوى 

 هميةاأل
االنحراف  الترتي 

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

 
  الفقرات

 ت

الشـركة خطـط اإلنتـاج الواسـع النطـاق لتخفـيض  تتبنى 3.77 861. 1 مرتفع
 تكلفة الوحدة المنتجة

1 

ــــي  3.76 851. 2 مرتفع ــــو  ف ــــد والمرف ــــل الفاق ــــى تقلي تحــــرص الشــــركة عل
 االنتاج

2 

لتشــكيلة السـلعية والوصــول إلــى تحـاول الشــركة تنويـع ا 3.71 941. 3 مرتفع
 3 أسواق أكبر

تحــرص الشــركة علــى رفــع كفــاءة العمليــات اإلنتاجيـــة  3.58 881. 4 متوسط
 االهتمام بالعمليات التشغيلية من خالل 

4 

تشتري الشركة مواردها األولية بكميات كبيرة وتكـاليف  3.42 871. 6 متوسط
 قليلة لالستفادة من خصومات الكمية.

1 

على تطوير مهـارات العـاملين لتحقيـق  تحرص الشركة 3.51 901. 1 متوسط
 المتاحة.االستخدام الكفء والفعال لمواردها 

6 

  كفاءة اقتصاد ات الحجم 3.63 متوسط
قـد  كفاءة اقتصاديات الحجم( فقد كانت متوسطات متغير 6-4وكما هو مبين في الجدول )

–  3.77سـط، ووصـلت متوسـطاتها الحسـابية مـا بـين المرتفـع والمسـتوى المتو  تراوحت بين المستوى 

بالمســتوى المرتفـع مــن الموافقـة وهــي الفقـرات ذوات األرقــام متغيـر هــذا فقــرات مـن  3، وجـاءت 3.42

بالمســتوى المتوســط مــن قــد جــاءت  ( فــي حــين كانــت بقيــة الفقــرات مــن هــذا المحــور3( و)2( و)1)

 الشــركة خطـــط تتبنـــىســط حســابي علـــى أنــه "وكانــت الفقـــرة التــي حصـــلت علــى أعلـــى متو  الموافقــة.

. أمــا الفقــرة التــي حصــلت علــى أقــل متوســط "الوحــدة المنتجــةتكلفــة  ضيخفــلت اإلنتــاج الواســع النطــاق

يلة مـن أجـل قل تكاليفو  ةر يكباألولية بكميات  هادر مواتشتري الشركة  حسابي فإنها نصت على انه "

مـــة قـــد أشـــارت إلـــى وجـــود مســـتوى متوســـط مـــن وإن النتيجـــة العا ".االســـتفادة مـــن خصـــومات الكميـــة

مــن خــالل عينــة الدراســة ووجهــات نظــرهم، حيــث وصــل المتوســط المتغيــر فقــرات هــذا الموافقــة علــى 
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( أمــا قــيم االنحــراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا قــد أشــارت إلــى أن 3.63الحســابي للمجمــوع العــام )

 إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد معين.

 تغير التكنواوجي:ال

، وكانــت التغيــر التكنولــوجيتــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمتغيــر 

 النتائج كما يلي:

 التغير التكنولوجيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير  (2-4الجدول )
مستوى 
 األهمية

االنحراف  الترتي 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 
  راتالفق

 ت

ــــة فــــي  3.71 951. 3 مرتفع تحــــرص الشــــركة علــــى إحــــداث تغييــــرات جوهري
 مضمون األنشطة التنظيمية

7 

تهيــــــك الشــــــركة مســــــتلزمات البنــــــى التحتيــــــة المطلوبــــــة  3.76 0.88 2 مرتفع
 إلحداث التغير التكنولوجي.

8 

 3 تطبق الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول. 3.67 0.91 6 متوسط
هنـــاك توجهــــات حقيقيــــة الســـتيعاب التقــــدم التكنولــــوجي  3.69 0.85 1 فعمرت

 الهائل في وسائل االتصال
11 

تعتمد الشركة أحدث األساليب التكنولوجية في عمليات  3.71 0.79 4 مرتفع
 االتصال.

11 

ت حــدث الشــركة التغييــرات الالزمــة فــي األجهــزة والبــرامج  3.79 0.82 1 مرتفع
دمة وتعمل علـى تطويرهـا وتحـديثها التكنولوجية المستخ

 باستمرار

12 

  التغير التكنولوجي 3.72 مرتفع
قـــد تراوحـــت بـــين  التغيـــر التكنولـــوجي( هـــو أن متوســـطات متغيـــر 7-4ومـــا أشـــار الجـــدول )

 5، وأتـت 3.67–3.79 المرتفع والمستوى المتوسط، ووصلت متوسطاتها الحسابية ما بـين  المستوى 

 مســتوى المرتفــع مــن الموافقــة فــي حــين جــاءت فقــرة واحــدة مــن هــذا المتغيــربالمتغيــر هــذا فقــرات مــن 

ونصــت الفقــرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط حســابي علــى انــه  بالمســتوى المتوســط مــن الموافقــة.
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 تطويرهـاتعمـل علـى البـرامج التكنولوجيـة المسـتخدمة و و األجهزة  ات الالزمة فيتغيير الالشركة ت حدث "

تطبـق  أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسـابي فإنهـا تـنص علـى انـه " ."باستمرار تحديثهاو 

وتشير النتيجة العامة إلى أن هنالك مسـتوى مرتفـع  ".الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول

فقرات هذا المتغير من وجهـة نظـر عينـة الدراسـة، حيـث وصـل المتوسـط الحسـابي الموافقة على من 

( أمــا قــيم االنحــراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا قــد أشــارت إلــى إجابــات عينــة 3.72للمجمــوع العــام )

 الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.

 ، وكانت كما يلي:جودة المنتجاتتم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير -3

 جودة المنتجاتر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغي (8-4الجدول )
مستوى 
 األهمية

االنحراف  الترتي 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 
  الفقرات

 ت

 13 تتبنى الشركة سياسة واضحة للجودة 3.77 871. 6 مرتفع

 3.80 0.85 2 مرتفع
تحـــــرص الشـــــركة علـــــى تطـــــوير قـــــدراتها لتقليـــــل نســـــبة 

 المعيب في اإلنتاج
14 

 3.79 0.85 3 مرتفع
واصــــــفات العالميــــــة المعتمــــــدة فــــــي تلتــــــزم الشــــــركة بالم

 اإلنتاج.
11 

 3.77 0.84 4 مرتفع
ــــــر  تبــــــذل الشــــــركة جهــــــودا  لتحقيــــــق ميــــــزة تنافســــــية عب

 منتجاتها.
16 

 3.77 0.86 1 مرتفع
تبـــــذل الشـــــركة جهـــــود متميـــــزة للحصـــــول علـــــى المـــــواد 

 األولية وفق المواصفات العالمية المعتمدة.
17 

 3.84 0.90 1 مرتفع
يات إنتاجهـــا مـــع جهـــات مرجعيـــة تقـــارن الشـــركة مســـتو 

 وشركات متميزة 
18 

  جودة المنتجات 3.79 مرتفع
 قد تراوحت بين المستوى جودة المنتجات ( إلى أن متوسطات متغير 8-4وما بينه الجدول )

، وأتـت جميـع 3.77 – 3.84المرتفع والمستوى المتوسط، ووصلت متوسطاتها الحسابية إلى ما بـين 
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وتــنص الفقــرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط  المســتوى المرتفــع مــن الموافقــة.بمتغيــر هــذا الفقــرات 

حســابي علــى انــه "تقــارن الشــركة مســتويات إنتاجهــا مــع جهــات مرجعيــة وشــركات متميــزة". أمــا الفقــرة 

التـــي حصـــلت علـــى أقـــل متوســـط حســـابي فإنهـــا تشـــمل علـــى انـــه " تتبنـــى الشـــركة سياســـة واضـــحة 

فقـــرات هـــذا الموافقـــة علـــى ة إلـــى أنـــه ثمـــة وجـــود مســـتوى مرتفـــع مـــن وتشـــير النتيجـــة العامـــ للجـــودة".

( أمـا قـيم 3.79عينة الدراسة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للمجمـوع العـام )المتغير من وجهة نظر 

االنحراف المعياري المنخفضة فإنها تشير إلى أن إجابات عينة الدراسة ذات تقـارب وتشـابه إلـى حـد 

 ما.

 رأس المال البشري علقة بثبعاد المتغير الوسيط: قدرات ثانيا: النتائج المت

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الفرعية لقدرات رأس المال (: 9-4الجدول )
 البشري 

االنحراف  الترتي  مستوى األهمية
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المتغرلت الفرعية

 المعارف 3.87 0.70 3 مرتفع
 المهارات 3.81 0.65 2 مرتفع
 الخبرات 3.91 0.69 1 مرتفع

 قدرات رأس المال البشري  3.86 0.63  
تقع بين لقدرات راس مال البشري ( أن المتوسطات الحسابية للمتغيرات الفرعية 3-4يظهر الجدول )

ــــإنحراف معيــــاري يقــــع بــــين 3.31و 3.87 ، وهــــذا يعنــــي أن هنــــاك إتفــــاق بــــين 1.71و 1.61، وب

إلــى مرتفعــة للمتغيــرات الفرعيــة. وكــذلك يشــير المتوســط العــام ألــى أن  رتفعــةحــول أهميــة مالمجيبــين 

 لدى الشركات المفحوصة. لقدرات راس المال البشري هناك أتفاق على أهمية مرتفعة 

 ، وكانت كما يلي:المعارفتم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير  -1
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 ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المعارفالمتوسط (01-4الجدول )
مستوى 
 الترتي  األهمية

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 
 الفقرات

ت
 

 4.00 992. 1 مرتفع

كوادر بشرية ذات  قدرات معرفية  الشركةتمتلك 
تمكنها من إيجاد حلول أفضل للمشاكل التي تقع 

 في مجال معرفتهم.

19 

 3.95 0.92 2 مرتفع
تحفز الشركة مواردها البشرية على التشارك 

 بالمعرفة لزيادة اإلبداع
22 

 3.92 892. 3 مرتفع
تستخدم الكوادر البشرية التجارب العملية المكتسبة 

 لتوفير منتجاتها بشكل متميز
21 

 3.77 0.85 2 مرتفع
لقاء تقديمهم لكوادر البشرية تقدم الشركة حوافز ل

 يادة تنافسيتها.معارف جديدة تساهم في ز 
22 

 3.83 0.94 4 مرتفع
تسهل الشركة تبادل المعلومات بين كوادرها البشرية 

 عبر استخدام تقنيات متعددة.
23 

 3.82 0.92 5 مرتفع
تحول الشركة معظم معارف كوادرها إلى معلومات 
 صريحة من خالل خزنها في أوعية المعلومات.

24 

 3.80 882. 6 مرتفع
كوادرها البشرية من خالل توفير  تحاف  الشركة على
 مناخ ايجابي لهم

25 

  المعارف 3.87 مرتفع

 قــد تراوحــت بــين المســتوى  المعــارف( إلــى أن متوســطات متغيــر 11-4ومــا بينــه الجــدول )

، وأتـــت جميـــع 3.77–4.00المرتفـــع والمســـتوى المتوســـط، ووصـــلت متوســـطاتها الحســـابية مـــا بـــين  

وتــنص الفقــرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط  رتفــع مــن الموافقــة.بالمســتوى الممتغيــر فقــرات هــذا ال

معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول أفضــل  ذات قــدراتكــوادر بشــرية  الشــركةحســابي علــى انــه "تمتلــك 

للمشاكل التي تقع في مجال معرفتهم". أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي فإنها تـنص 

 لقاء تقديمهم معارف جديدة تساهم في زيادة تنافسيتهاادر البشرية لكو تقدم الشركة حوافز لعلى انه " 

فقــرات هـذا المتغيــر مــن وجهــة الموافقــة علــى وتشـير النتيجــة العامــة إلـى وجــود مســتوى مرتفــع مـن  ".
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( أمـــا قـــيم االنحـــراف 3.87نظـــر عينـــة الدراســـة، حيـــث وصـــل المتوســـط الحســـابي للمجمـــوع العـــام )

 بينت إلى أن إجابات العينة ذات تقارب وتشابه لحد ما.المعياري المنخفضة فإنها قد 

كما  ، وكانتالمهاراتتم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاص بمتغير  -2

 يلي:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المهارات (00-4الجدول )

مستوى 
االنحراف  الترتي  األهمية

 المعياري 
ط المتوس
 الحسابي

 
 الفقرات

 ت

 3.74 881. 1 مرتفع
 تحدد الشركة نوعية المهارات التي يجب أن يكتسبها

 26 العاملون في ضوء استراتيجياتها المعتمدة.

 3.86 891. 2 مرتفع
تمتلك الكوادر البشرية مهارات متنوعة تسمح 

 27 باستخدامهم في مهام متنوعة.

 3.84 931. 3 مرتفع
رية مهارات متقدمة تمكنها من أداء تتقن الكوادر البش

 28 الدور الحيوي المطلوب منها

 23 الشركةفي تتميز الكوادر البشرية برغبة  تجاه العمل  3.86 831. 1 مرتفع

تحرص الشركة على تطوير مهارات كوادرها عبر  3.74 871. 6 مرتفع
 خطة منتظمة تعد لهذا الغر .

31 

 31 لمهارات المتميزة ماديا  ومعنويا .تحفز الشركة ا 3.80 831. 4 مرتفع
  المهارات 3.81 مرتفع

المرتفع  قد تراوحت بين المستوى  المهارات( إلى أن متوسطات متغير 11-4يشير الجدول )

، وجاءت جميع فقرات هذا 3.74–3.86والمستوى المتوسط، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين   

وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى  فقة.بالمستوى المرتفع من المواالمتغير 

". أمــا الفقــرة التــي حصــلت علــى أقــل  الشــركةفــي انــه " تتميــز الكــوادر البشــرية برغبــة  تجــاه العمــل 

متوســـط حســـابي فإنهـــا تـــنص علـــى انـــه" تحـــرص الشـــركة علـــى تطـــوير مهـــارات كوادرهـــا عبـــر خطـــة 

فقـرات الموافقـة علـى عامة إلـى وجـود مسـتوى مرتفـع مـن وتشير النتيجة ال منتظمة تعد لهذا الغر ".
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( أمـا 3.81هذا المتغير من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسـابي للمجمـوع العـام )

قيم االنحراف المعيـاري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن إجابـات عينـة الدراسـة متقاربـة ومتشـابهة إلـى 

 حد ما.

 ، وكانت النتائج كما يلي:الخبراتسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير تم إيجاد المتوسطات الح-3

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الخبرات (07-4الجدول )
مستوى 
االنحراف  الترتي  األهمية

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

 
 الفقرات

 ت

 3.86 0.83 4 مرتفع
فية للعمل في تمتلك الكوادر البشرية الخبرة الكا

 الشركة
32 

 3.84 0.80 1 مرتفع
تمتلك الكوادر البشرية المعرفة الكافية بالقوانين 

 واألنظمة
33 

 3.99 0.88 1 مرتفع
تستثمر الشركة خبرات كوادرها في إنتاج منتجات 

 متميزة تضيف قيمة للزبون.
34 

 3.95 0.89 2 مرتفع
تستخدم الشركة خبرات كوادرها في إيجاد حلول 

 شكالت الزبون لم
31 

 3.91 0.86 3 مرتفع
تستفيد الشركة من خبرات كوادرها في صياغة 

 استراتيجياتها المستقبلية
36 

  الخبرات 3.91 مرتفع
المرتفـع  قد تراوحت بين المسـتوى الخبرات ( إلى أن متوسطات متغير 12-4يشير الجدول )

فقـرات مـن  جميـع، وجـاءت 3.84 –3.99والمستوى المتوسط، وبلغت متوسطاتها الحسابية مـا بـين 

وتـنص الفقـرة التـي حصـلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي  بالمستوى المرتفع مـن الموافقـة.متغير هذا ال

. أمـا الفقـرة "تستثمر الشركة خبرات كوادرها في إنتـاج منتجـات متميـزة تضـيف قيمـة للزبـون على انه "

رفة الكافيـة تلك الكوادر البشرية المعالتي حصلت على أقل متوسط حسابي فإنها تنص على انه " تم

فقــرات هــذا الموافقــة علــى وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن  ".بــالقوانين واألنظمــة
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( أمـا قـيم 3.91المتغير من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي للمجمـوع العـام )

إجابـات عينـة الدراسـة متقاربـة ومتشـابهة إلـى حـد  االنحراف المعياري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن

 ما.

 ثالثا: النتائج المتعلقة بملشرات المتغير التابع: تحقيق النجاح اإلستراتيجي

تحقيق النجاح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الفرعية ل(: 13-4الجدول )

 اإلستراتيجي

االنحراف  الترتي  مستوى األهمية
 ياري المع

المتوسط 
 الحسابي

 المتغرلت الفرعية

 المعارف 3.93 0.70 3 مرتفع
 المهارات 3.94 0.69 2 مرتفع
 الخبرات 3.88 0.71 1 مرتفع

 قدرات رأس المال البشري  3.91 0.65  
لتحقيــق النجــاح االســتراتيجي ( أن المتوســطات الحســابية للمتغيــرات الفرعيــة 13-4يظهــر الجــدول )

، وهذا يعني أن هناك إتفاق بين 1.71و 1.63، وبإنحراف معياري يقع بين 3.34و 3.88تقع بين 

إلــى مرتفعــة للمتغيــرات الفرعيــة. وكــذلك يشــير المتوســط العــام ألــى أن  رتفعــةالمجيبــين حــول أهميــة م

 لدى الشركات المفحوصة.لتحقيق النجاح االستراتيجي هناك أتفاق على أهمية مرتفعة 

، وكانــت النتــائج كمــا البقــاءســابية واالنحرافــات المعياريــة لمؤشــر تــم إيجــاد المتوســطات الح -1

 يلي:
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 البقاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر  (04-4الجدول )
مستوى 
 األهمية

االنحراف  الترتي 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 
 الفقرات

 ت

تحديات والتنبؤ تمتلك الشركة قدرات على التعامل مع ال 4.07 0.94 1 مرتفع
 بالمخاطر المستقبلية

37 

 3.98 0.93 3 مرتفع
تعد الشركة سيناريوهات متعددة لتهيئة خيارات بديلة من 

 أجل البقاء
38 

 33 تحلل الشركة معلومات البيئة الخارجية أول بأول. 3.98 0.86 2 مرتفع

مع  الشركة قادرة على تغيير إستراتيجياتها واالندماج 3.83 0.89 6 مرتفع
 كيانات أخرى عند الضرورة لضمان البقاء.

41 

 3.84 0.90 1 مرتفع
لدى الشركة كفاءات متخصصة تضمن لها استمرار 

 النجاح
41 

 42 تقيم الشركة قدراتها دوريا  لمواجهة أي قصور في أدائها. 3.86 0.82 4 مرتفع
  البقاء 3.93 مرتفع

المرتفــع  اء قــد تراوحــت بــين المســتوى ( إلــى أن متوســطات مؤشــر البقــ14-4يشــير الجــدول )

، وجـاءت جميـع فقـرات هـذا 3.83 –4.07والمستوى المتوسـط، وبلغـت متوسـطاتها الحسـابية مـا بـين

وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى  بالمستوى المرتفع من الموافقة.المؤشر 

". أمـا الفقـرة التـي بالمخـاطر المسـتقبليةتمتلك الشركة قدرات على التعامل مع التحـديات والتنبـؤ  انه "

الشــركة قــادرة علــى تغييــر إســتراتيجياتها حصــلت علــى أقــل متوســط حســابي فإنهــا تــنص علــى انــه "

وتشـير النتيجـة العامـة إلـى وجـود مسـتوى  ".واالندماج مع كيانات أخرى عند الضرورة لضمان البقـاء

ر عينـــة الدراســـة، حيـــث بلـــغ المتوســـط فقـــرات هـــذا المؤشـــر مـــن وجهـــة نظـــالموافقـــة علـــى مرتفـــع مـــن 

( أما قيم االنحراف المعياري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن إجابـات 3.93الحسابي للمجموع العام )

 عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.
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تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمؤشــر التكيــف، وكانــت النتــائج كمــا  -2

 يلي:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر التكيف (02-4)الجدول 
مستوى 
 األهمية

االنحراف  الترتي 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 
  الفقرات

 ت

الشــــــركة قــــــادرة علــــــى التكيــــــف مــــــع متطلبــــــات البيئــــــة  3.99 0.90 2 مرتفع
 التنافسية.

43 

تغيرات التي لدى الشركة قدرات على التكيف مع ال 3.96 0.91 4 مرتفع
 تحصل في البيئة الخارجية.

44 

لدى الشركة قدرات على التكيف السريع مع األحداث  3.97 0.90 3 مرتفع
 التي تحصل في بيئة العمل الداخلية بشكل فجائي.

41 

الشركة قادرة على تغيير خططها وأهدافها التنظيمية  4.00 0.87 1 مرتفع
 المحددة من قبل اإلدارة العليا

46 

تمتلك الشركة قدرات لتحسين أوضاعها في ظروف  3.93 0.83 1 تفعمر 
 األزمات .

47 

تستطيع الشركة التكيف بشكل مستمر مع متطلبات  3.85 0.87 6 مرتفع
 السوق 

48 

تمتلك الشركة قدرات إضافية للتكيف مع احتياجات  3.82 0.87 7 مرتفع
 العمالء المتغيرة والمتجددة 

43 

  التكيف 3.93 مرتفع
المرتفـع  ( إلى أن متوسطات مؤشر التكيـف قـد تراوحـت بـين المسـتوى 11-4يشير الجدول )

، وجـاءت جميـع فقـرات هـذا 3.82–4.00والمستوى المتوسط، وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بـين  

وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى  بالمستوى المرتفع من الموافقة.المؤشر 

ة قادرة علـى تغييـر خططهـا وأهـدافها التنظيميـة المحـددة مـن قبـل اإلدارة العليـا". أمـا الفقـرة انه "الشرك

"تمتلـك الشـركة قـدرات إضـافية للتكيـف  التي حصلت على أقل متوسط حسـابي فإنهـا تـنص علـى انـه
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وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن  مــع احتياجــات العمــالء المتغيــرة والمتجــددة ".

ـــغ المتوســـط الحســـابي لموافقـــة علـــى ا فقـــرات هـــذا المؤشـــر مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة، حيـــث بل

( أمــا قــيم االنحــراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا تشــير إلــى أن إجابــات عينــة 3.93للمجمــوع العــام )

 الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.

النمــو، وكانــت النتــائج كمــا  تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمؤشــر -3

 يلي:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر النمو (06-4الجدول )
مستوى 
االنحراف  الترتي  األهمية

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

 
 الفقرات

 ت

 11 تمتلك الشركة قدرات لتحقيق النمو المستمر 3.87 0.92 4 مرتفع
 11 ة لتحقيق التكامل الخلفي واألمامي.تسعى الشرك 3.87 0.88 4 مرتفع
 12 تحاول الشركة عقد تحالفات مع المنافسين. 3.93 0.81 1 مرتفع

 3.88 0.88 3 مرتفع
لتعزيز عالقاتها مع الزبائن  توجهات الشركةتمتلك 

 13 وسرعة االستجابة لهم

 3.83 0.88 1 مرتفع
تستخدم الشركة الطرق واألساليب التي تضمن لها 

 14 النجاح والنموتحقيق 

 3.82 0.85 7 مرتفع
تنوع الشركة في إنتاجها عبر إيجاد تشكيلة سلعية 

 11 تلبي احتياجات فئات مختلفة من الزبائن.

 16 تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة. 3.89 0.87 2 مرتفع
  النمو 3.87 مرتفع

المرتفــع  راوحــت بــين المســتوى قــد ت ( إلــى أن متوســطات مؤشــر النمــو16-4يشــير الجــدول )

، وجــاءت جميــع فقــرات هــذا 3.82–3.93والمســتوى المتوســط، وبلغــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين

وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى  بالمستوى المرتفع من الموافقة. المؤشر

علـى أقـل متوسـط حسـابي  انه "تحاول الشركة عقد تحالفات مـع المنافسـين". أمـا الفقـرة التـي حصـلت
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فإنهــا تــنص علــى انــه " تنــوع الشــركة فــي إنتاجهــا عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات 

فقــرات هــذا الموافقــة علــى وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن  مختلفــة مــن الزبــائن".

( أمـا قـيم 3.87وع العـام )المؤشر من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسـط الحسـابي للمجمـ

 االنحراف المعياري المنخفضة فإنها تشيرإلى أن إجابات عينةالدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.

 العالقة بين متغيرات الدراسة:

( أن العالقــة بــين المتغيــرات الفرعيــة لعوامــل النجــاح الحرجــة قويــة، 17-4يظهــر الجــدول )

. وأن العالقــة مــا بــين المتغيــرات الفرعيــة لــرأس المــال 1.763و 1.723تتــرواح مــا بــين  rحيــث أن 

ان العالقــة مــا بــين المتغيــرات الفرعيـــة  ,.1.732و 1.738تقــع مــا بـــين  rالبشــري قويــة، حيــث أن 

وأخيــرا، أن العالقــة بــين . 1.782و 1.747لتحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي قويــة، حيــث أنهــا تقــع بــين 

عالقة بـين عوامـل النجـاح الحرجـة وتحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجي المتغيرات الرئيسية قوية، حيث أن ال

، وأن العالقة بين عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري 1.723تساوي  rقوية حيث أن 

وتحقيـــــــق النجـــــــاح  وأن العالقــــــة وقـــــــدرات رأس المـــــــال البشــــــري  1.821تســـــــاوي  rقويــــــة حيـــــــث أن 

 .1.813اإلستراتيجي قوية، حيث أن 
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 (: معامل بيرسن الثنائي للعالقات بين المتغيرات02-4)ول الجد
No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
اقتصاد ات 

الكبير الحجم              

2 
التغير 
            **736. التكنولوجي

           **763. **729. جودة المنتجات 3

4 
عوامل النجاح 

          **909. **908. **913. الحرجة

         **798. **727. **719. **733. المعارف 5

        **792. **747. **674. **694. **672. المهارات 6

       **812. **738. **731. **688. **664. **647. الخبرات 7

قدرات رأس  8
      **904. **935. **930. **825. **756. **752. **746. المال البشري 

     **748. **705. **666. **703. **652. **586. **598. **596. البقاء 9

    **782. **747. **695. **673. **700. **690. **622. **628. **633. التكيف 10

   **798. **815. **763. **726. **686. **705. **690. **625. **638. **621. النمو 11

النجاح  12
  **940. **928. **923. **809. **762. **726. **755. **729. **658. **669. **664. االستراتيجي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 الفرضيات اختبار 4-3

البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بإجراء بعض  قبل

البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، إذ تم التأكد من االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة 

باستخدام تضخم التباين  (Multicollinearity) با  عال  بين المتغيرات المستقلةعدم وجود ارت

(VIF( واختبار التباين المسموح به )Tolerance لكل متغير من متغيرات الدراسة ) مع المستقلة

(. وأن تكون قيمة التباين 12( للقيمة )VIFين المسموح به )مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التبا

 (.0.05( أكبر من )Toleranceالمسموح به )

( باحتساب Normal Distribution) وتم التأكد أيضا  من إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي

ل االلتواء (، إذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامSkewnessمعامل االلتواء )
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 ( يبين نتائج هذه االختبارات:11-4) رقم الجدول(، و 1تقل عن )

 ( والتباين المسموح به ومعامل االلتواءVIF) اختبار نتائج (08-4الجدول )
 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 23232 2.365 2.51 اقتصاديات الحجم الكبير 1

 23425 23311 2.11 التغير التكنولوجي 2

 -23121 2.123 2322 جودة المنتجات 3

( عـــدم وجـــود تـــداخل خطـــي متعـــدد 11-4تضـــح مـــن النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم )ي

(Multicollinearity)  ن ما يؤكد ذلك قـيم إو  ،(عوامل النجاح الحرجةالمتغير المستقل ) أبعادبين

اديات الحجـم الكبيـر، التغيـر التكنولـوجي، جـودة اقتصـ( لألبعاد المتمثلة بــ )VIFاالختبار ) معيار

جميـع هـذه القـيم اقـل مــن  أنويتضــح  .( علـى التـوالي2.22، 2.11 ،2.51والبالغـة )( المنتجـات

( تراوحـت Toleranceبـه )وان قيم اختبار التبـاين المسـموح  (5) ة لالختبار والبالغةجر حالقيمة ال

عدم وجـود ارتبـا  عـال  بـين  هذا مؤشرا  على ( ويعد2325( وهي أعلى من )2.123-2.365بين )

وقـد تـم التأكـد مـن أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي باحتسـاب معامـل االلتـواء  المتغيرات المستقلة.

(Skewness( وكما يتضح من الجدول فقد كانت القيم أقل من ،)1.) 

 المتغيـر أبعـاد نبـي متعـدد خطـي تداخل وجود عدم من التأكد وبعد تقدم ما على وتأسيسا  

أثـر  اختبـار باإلمكـان أصـبح فقـد الطبيعـي للتوزيـع تخضـع الدراسة متغيرات بيانات وان ،المستقل

ــــي فــــي بعوامــــل النجــــاح الحرجــــة والمتمثــــل المســــتقل المتغيــــر ــــابع والمتمثــــل ف النجــــاح  المتغيــــر الت

( وكانت Multiple Regressionوذلك باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد )، االستراتيجي

 النحو التالي: النتائج على
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 الفرضية الرئيسة:  اختبارأوال: 

رأس لعوامل النجاح الحرجة وقدرات  (α≤1712مستوى ) عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر

 في تحقيق النجاح اإلستراتيجيالمال البشري 

عوامل النجاح الحرجة أثر  المتعدد للتحقق من االنحدارتحليل  استخدامهذه الفرضية تم  ختبارالو 

 (.13 -4) ، وكما هو موضح بالجدولفي تحقيق النجاح اإلستراتيجيرأس المال البشري وقدرات 

عوامل النجاح الحرجة وقدرات المتعدد لتثثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج  (19 - 4) جدول
 في تحقيق النجاح اإلستراتيجيرأس المال البشري 

المتغير 
 التابع

(R) 
 رتباتاإل 

(2R) 
معامل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
 االنحدارمعامل 

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

النجاح 
 اإلستراتيجي

.816 .666 29.59 

بين 
 المجاميع

 

2 

1.111 

عوامل 
النجاح 
 الحرجة

.209 3.220 .001 

رأس  294 البواقي
المال 
 البشري 

.671 10.906 .000 
 المجموع

296 

 . (0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى *
فـــي رأس المـــال البشـــري عوامـــل النجـــاح الحرجـــة وقـــدرات ( أثـــر 13 -4يوضـــح الجـــدول )

. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية تحقيق النجاح اإلستراتيجي

، إذ بلـغ معامـل فـي تحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجيرأس المال البشري ح الحرجة وقدرات لعوامل النجا

(، أي أن 666.فقـد بلـغ ) 2R(. أمـا معامـل التحديـد 0.05( عند مستوى )816.) Rرتبا   اإل

عوامـــل النجـــاح نـــاتج عـــن التغيـــر فـــي  النجـــاح اإلســـتراتيجي( مـــن التغيـــرات فـــي 666.مـــا قيمتـــه )

لعوامـــل النجـــاح β (.209 )المـــال البشـــري، كمـــا بلغـــت قيمـــة درجـــة التـــأثير رأس الحرجـــة وقـــدرات 

رأس المــال البشــري. وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى لقــدرات ( 671.)و الحرجــة،
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النجـــــاح رأس المـــــال البشـــــري يـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة فـــــي بعوامـــــل النجـــــاح الحرجـــــة وقـــــدرات  االهتمـــــام

رأس المال البشري. ويؤكـد لقدرات ( 671.) الحرجة،امل النجاح لعو β (.209 )بقيمة  اإلستراتيجي

(.  0.05( وهي دالة عند مستوى )29.59) المحسوبة والتي بلغت Fمعنوية هذا التأثير قيمة 

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولـى، وعليـه تـرفض الفرضـية العدميـة )الصـفرية(، 

مســــتوى  عنــــدوجــــود تــــثثير ذي داللــــة إحصــــائية "علــــى:  وتقبــــل الفرضــــية البديلــــة التــــي تــــنص

(1712≥α)  في تحقيق النجاح اإلستراتيجيرأس المال البشري لعوامل النجاح الحرجة وقدرات". 

 الفرضية األولى:  اختبارثانيا: 

10H  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر ( 1712مستوى ≥α )  لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة
 في تحقيق النجاح اإلستراتيجي. (تصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجاتكفاءة اقبـ)

عوامل المتعدد للتحقق من أثر  االنحدارتحليل  استخدامهذه الفرضية تم  ختبارال

في تحقيق  (كفاءة اقتصاديات الحجم، التغير التكنولوجي، جودة المنتجاتالنجاح الحرجة )

 (.21 -4) ا هو موضح بالجدول، وكمالنجاح اإلستراتيجي

عوامل النجاح الحرجة )كفاءة المتعدد لتثثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج  (22 – 4) جدول
 في تحقيق النجاح اإلستراتيجي اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجات(

المتغير 
 التابع

 (R) 
 رتباتاإل 

(2R) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 ت الحريةدرجا

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

النجاح 
 اإلستراتيجي

 

.729 .532 10.86 

بين 
 المجاميع

3 

1.111 

كفاءة 
اقتصاديات 
 الحجم

.2582 4.475 1.111 

 
 293 البواقي

التغير 
 التكنولوجي

0.293 4.066 1.111 

 
 296 المجموع

جودة 
 تجاتالمن

0.246 3.574 1.111 

 .(0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى *
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عوامـل النجـاح الحرجـة )كفـاءة اقتصـاديات الحجـم، التغيـر ( أثـر 21 -4يوضح الجدول )

ـــــوجي، جـــــودة المنتجـــــات( ـــــق النجـــــاح اإلســـــتراتيجي التكنول ـــــل فـــــي تحقي ـــــائج التحلي . إذ أظهـــــرت نت

لعوامــل النجــاح الحرجــة )كفــاءة اقتصــاديات الحجــم، ة إحصــائية اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــ

 Rرتبـا   ، إذ بلـغ معامـل اإلفـي تحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجي التغير التكنولوجي، جودة المنتجات(

(، أي أن مـــا قيمتـــه 532.فقـــد بلـــغ ) 2R(. أمـــا معامـــل التحديـــد 0.05( عنـــد مســـتوى )729.)

، كمــا عوامــل النجــاح الحرجــةنــاتج عــن التغيــر فــي  راتيجيالنجــاح اإلســت( مــن التغيــرات فــي 532.)

 ،للتغيــــر التكنولــــوجي( 293.) الحجــــم،لكفــــاءة اقتصــــاديات β (.258 )بلغــــت قيمــــة درجــــة التــــأثير 

بعوامـل النجـاح  االهتمـام. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى لجودة المنتجات( 246.)

 الحجـــم،لكفـــاءة اقتصـــاديات β (.258 )بقيمـــة  تراتيجيالنجـــاح اإلســـيـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي الحرجـــة 

 Fويؤكـــــد معنويـــــة هـــــذا التـــــأثير قيمـــــة  .لجـــــودة المنتجـــــات( 246.) ،للتغيـــــر التكنولـــــوجي( 293.)

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول 0.05( وهي دالة عند مستوى )10.86) المحسوبة والتي بلغت

رية(، وتقبــل الفرضــية البديلــة التــي تــنص ، وعليــه تــرفض الفرضــية العدميــة )الصــفاألولــىالفرضــية 

لعوامل النجاح الحرجة المتمثلة  (α≤1712مستوى ) عندوجود تثثير ذي داللة إحصائية "على: 

فــــي تحقيــــق النجــــاح  (كفاءة اقتصــــاد ات الحجــــم  التغيــــر التكنولــــوجي  جــــودة المنتجــــاتبـــــ)

 اإلستراتيجي.
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 الفرضية الثانية:  اختبارثالثا: 

02H  عنـدذو داللـة إحصـائية  ثـرال يوجد أ ( 1712مسـتوى≥α)  لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة

 فـي قـدرات رأس المـال البشـري. (كفاءة اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جـودة المنتجـاتبـ)

عوامـل النجـاح الحرجـة المتعـدد للتحقـق مـن أثـر  االنحـدارتحليـل  اسـتخدامهذه الفرضـية تـم  ختبارالو 

، فـــي قـــدرات رأس المـــال البشـــري  (اديات الحجـــم، التغيـــر التكنولـــوجي، جـــودة المنتجـــاتكفـــاءة اقتصـــ)

 (.21-4) وكما هو موضح بالجدول

عوامل النجاح الحرجة )كفاءة المتعدد لتثثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج  (21-4) جدول
 لبشري قدرات رأس المال افي  اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجات(

المتغير 
 التابع

(R) 
 رتباتاإل 

(2R ) 
معامل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
 االنحدارمعامل 

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

قدرات رأس 
 المال البشري 

.826 .681 20.89 

بين 
 المجاميع

3 

1.111 

كفاءة 
اقتصاديات 
 الحجم

0.265 5.761 

1.111 

 بواقيال
التغير  293

 التكنولوجي

0.298 5.168 

1.111 

جودة  296 المجموع
 المنتجات

0.313 5.692 1.111 

 .(0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى *
عوامــل النجــاح الحرجــة )كفــاءة اقتصــاديات الحجــم، التغيــر ( أثــر 21-4يوضــح الجــدول )

. إذ أظهرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي ات رأس المال البشري قدر في  التكنولوجي، جودة المنتجات(

ــــة إحصــــائية  ــــأثير ذي دالل لعوامــــل النجــــاح الحرجــــة )كفــــاءة اقتصــــاديات الحجــــم، التغيــــر وجــــود ت

R (.826 )رتبـا   ، إذ بلـغ معامـل اإلقدرات رأس المـال البشـري في  التكنولوجي، جودة المنتجات(

( مـن 681.(، أي أن مـا قيمتـه )681.فقد بلـغ ) 2R (. أما معامل التحديد0.05عند مستوى )

، كمــا بلغــت عوامــل النجــاح الحرجــةنــاتج عــن التغيــر فــي  قــدرات رأس المــال البشــري التغيــرات فــي 
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( 313.) ،للتغيـــر التكنولـــوجي( 298.) الحجـــم،لكفـــاءة اقتصـــاديات β (.265 )قيمـــة درجـــة التـــأثير 

بعوامـل النجـاح الحرجـة  االهتمـاماحـدة فـي مسـتوى . وهذا يعني أن الزيادة بدرجة و لجودة المنتجات

 الحجــــم،لكفــــاءة اقتصــــاديات β (.265 )بقيمــــة  قــــدرات رأس المــــال البشــــري يــــؤدي إلــــى زيــــادة فــــي 

 F قيمـــــةويؤكـــــد معنويـــــة هـــــذا التـــــأثير  .لجـــــودة المنتجـــــات( 313.) ،للتغيـــــر التكنولـــــوجي( 298.)

(. وهـذا يؤكـد عـدم صـحة   0.05( وهـي دالـة عنـد مسـتوى )20.89) المحسـوبة والتـي بلغـت

، وعليــه تــرفض الفرضــية العدميــة )الصــفرية(، وتقبــل الفرضــية البديلــة التــي الثانيــةقبــول الفرضــية 

لعوامـل النجـاح الحرجـة  (α≤1712مسـتوى ) عنـدوجود تـثثير ذي داللـة إحصـائية "تنص على: 

في قدرات رأس المال  (اتكفاءة اقتصاد ات الحجم  التغير التكنولوجي  جودة المنتجالمتمثلة بـ)

 البشري.

 الفرضية الثالثة:  اختباررابعا: 

30H  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر ( 1712مستوى≥α)  المتمثلة رأس المال البشري لقدرات

 ( في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.  المهارات  الخبراترفاالمعبـ)

رأس لقدرات لمتعدد للتحقق من أثر ا االنحدارتحليل  استخدامهذه الفرضية تم  ختبارال

، وكما ( في تحقيق النجاح اإلستراتيجي، المهارات، الخبراترفاالمعالمتمثلة بـ)المال البشري 

 (.22 -4) بالجدول
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المتمثلة رأس المال البشري قدرات تحليل االنحدار المتعدد لتثثير  اختبارنتائج  (22- 4) جدول
 في تحقيق النجاح اإلستراتيجي(   المهارات  الخبراترفاالمعبـ)

 .(0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى *
، المهـارات، رفاالمعالمتمثلـة بــ)رأس المـال البشـري قـدرات ( أثر 22 -4يوضح الجدول )

ظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي . إذ أالخبــرات( فــي تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي

، المهــارات، الخبــرات( فــي تحقيــق رفاالمعالمتمثلــة بـــ)رأس المــال البشــري لقــدرات داللــة إحصــائية 

(. أمــا معامــل 0.05( عنــد مســتوى )826.) Rرتبــا   ، إذ بلــغ معامــل اإلالنجــاح اإلســتراتيجي

نـاتج  النجاح اإلسـتراتيجي( من التغيرات في 81.6(، أي أن ما قيمته )681.فقد بلغ ) 2Rالتحديد 

رف، المعــلβ (.354 )رأس المــال البشــري، كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير قــدرات عــن التغيــر فــي 

 االهتمـــام. وهـــذا يعنــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحــدة فـــي مســـتوى للخبـــرات( 374.) ،للمهــارات( 200.)

رف، المعــلβ (.354 )بقيمــة  ح اإلســتراتيجيالنجــارأس المــال البشــري يــؤدي إلــى زيــادة فــي بقــدرات 

 المحســوبة والتــي بلغــت F  ويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة .للخبــرات( 374.) ،للمهــارات( 200.)

، الثالثـــة(. وهـــذا يؤكـــد عـــدم صـــحة قبـــول الفرضـــية 0.05( وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى )19.36)

وجـود تـثثير "ديلـة التـي تـنص علـى: وعليه ترفض الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية الب

  رفاالمعالمتمثلـة بــ)رأس المـال البشـري لقـدرات  ( α≤1712مسـتوى ) عندذي داللة إحصائية 

 .( في تحقيق النجاح اإلستراتيجيالمهارات  الخبرات

 (R) المتغير التابع
 رتباتاإل 

(2R) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

Β 
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

النجاح 
 اإلستراتيجي

.815 .665 19.36 

بين 
 المجاميع

3 

1.111 
 1.111 6.620 0.354 رفاالمع

 1.111 5.080 0.200 المهارات 293 البواقي
 1.111 6.646 0.374 الخبرات 296 المجموع
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 الفرضية الرابعة: اختبارخامسا: 

40H  عندذو داللة إحصائية  ال يوجد أثر ( 1712مستوى≥α) اح الحرجة في النجاح لعوامل النج

 متغيرًا وسيطًا. رأس المال البشري اإلستراتيجي بوجود قدرات 

وتـم  Path Analysisبتحليـل المسـار الدراسـة الرابعـة فرضـية  اختبـارالباحـث فـي  اسـتعان

لعوامـل  وذلك للتحقق مـن وجـود أثـر SPSSبرنامج اإلحصائي الالمدعم ب  Amosبرنامج  استخدام

وضــح ي، و متغيــرا  وســيطا   رأس المــال البشــري لنجــاح اإلســتراتيجي بوجــود قــدرات النجــاح الحرجــة فــي ا

 هذه الفرضية. اختبارالتي تم التوصل إليها في نتائج ال (23-4)رقم الجدول 

لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجي تحليل المسار  اختبارنتائج  (23 -4) جدول
 وسيطاً  متغيراً  رأس المال البشري بوجود قدرات 

 
 

 الب ين
2Chi 

 المحسوبا
GFI CFI 

Sig* 

مستوى 

 الداللا

Direct Effect 

 ق م معيمالت التأث ر 

Indirect 
Effect 

ق ما معيمل 

تأث ر غ ر 

 المبيشر

 المسين

T 
 المحسوبا

Sig* 

مستوى 

 الداللا

عوامـــل النجـــاح 
الحرجـــــــــة فــــــــــي 
النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 
اإلســـــــــــــــتراتيجي 
بوجـــــود قـــــدرات 
رأس المـــــــــــــــــــــال 

متغيـــرا   البشـــري 
 وسيطا  

73126 
0398

7 

0386

4 
0.000 

عوامــــــل النجــــــاح 
الحرجـــــــــــــة فـــــــــــــي 
النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 

 اإلستراتيجي

0.741 

 

 

 

01162* 
SSN  

 STS 8.791 00000 

رأس قــــــــــــــــــــــــدرات 
 المــــــــال البشــــــــري 

النجــــــــاح علىىىىىىىىى 
 اإلستراتيجي

0.817 
HRC  

 STS 

 
12.210 00000 

 

 GFI: Goodness of Fit Index must Proximity to one        مؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 CFI: Comparative Fit Index must Proximity to one        مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 DLS: SSN        عوامل النجاح الحرجة

 ET: HRC        رأس المال البشري قدرات 

 MD: STS        تراتيجيالنجاح اإلس

 التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات*         

 وهي (، 621.7)بلغت  المحسوبة 2Chi قيمةأن  (23 -4يالح  من خالل الجدول )
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Goodness of Fit Index (GFI ) وبلغـت قيمـة(. 0.05) ذات داللة عند مسـتوى 

المالءمــة ) وهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد صــحيح( 1.837) و مؤشــر مالءمــة الجــودة مــا قيمتــهوهــ

Comparative Fit Index (CFI ) وبـــنفس الســـياق بلـــغ مؤشـــر المواءمـــة المقـــارن (. التامـــة

عوامـل النجـاح الحرجـة فـي النجـاح ما بلغ أثـر نيبوهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح. ( 1.314)

ـــــى أن (، 1.741) اإلســـــتراتيجي ـــــؤثر عوامـــــل النجـــــاح الحرجـــــة وهـــــو مـــــا يشـــــير إل فـــــي النجـــــاح ت

(، 1.817)علـى النجـاح اإلسـتراتيجي  رأس المال البشري قدرات تأثير  بلغ كذلك فقد. اإلستراتيجي

ــالي فــإن زيــادة النجــاحعلــى هــذه القــدرات  تــأثير يؤكــدوهــو مــا  رأس المــال بقــدرات  االهتمــام، وبالت

رأس المـــال قـــدرات لعبـــه توهـــو مـــا يؤكـــد الـــدور الـــذي  .اإلســـتراتيجيبالنجـــاح ثر يـــؤ  ســـوف البشـــري 

وقــد بلــغ التــأثير غيــر المباشــر . النجــاح اإلســتراتيجيعلــى عوامــل النجــاح الحرجــة البشــري فــي أثــر 

 رأس المــال البشــري بوجــود قــدرات  النجــاح اإلســتراتيجيمجتمعــة علــى لعوامــل النجــاح الحرجــة 

متغيـــر وســـيط فـــي أثـــر ك رأس المـــال البشـــري قـــدرات لعبـــه توهـــو مـــا يؤكـــد الـــدور الـــذي (، 1.612)

 . النجاح اإلستراتيجيعلى عوامل النجاح الحرجة 

النجــــــاح  عوامــــــل النجــــــاح الحرجــــــة المحســــــوبة للمســــــار األول ) Tكمــــــا بلغــــــت قيمــــــة 

المحسـوبة  Tفيما بلغـت قيمـة (، 0.05) وهي ذات داللة عند مستوى ( 8.791)( اإلستراتيجي

وهـي ذات داللـة ( 12.210)( النجـاح اإلسـتراتيجي  رأس المـال البشـري قـدرات )للمسـار الثـاني 

مـن شـأنه توليـد  رأس المـال البشـري قـدرات ب االهتمـاموبالتالي فإن زيادة . (0.05) عند مستوى 

  .النجاح اإلستراتيجي تأثير على
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 ي تـنص علـىوتقبل الفرضـية البديلـة التـالرابعة وعليه ترفض الفرضية الصفرية )العدمية( 

لعوامل النجاح الحرجة في النجـاح  (α≤ 1.11مستوى ) عندذو داللة إحصائية  أثريوجد : أنـه

 .متغيرا  وسيطا   رأس المال البشري اإلستراتيجي بوجود قدرات 
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 الفصل الخامس

 والتوصيات النتائجمناقشة 

 

 النتائجمناقشة  2-0

 اإلستنتاجات 2-7

 التوصيات 2-7
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 الفصل الخامس

 والتوصيات تائجالن

ضـــوء هـــذه وعلـــى  التـــي توصـــل إليهـــا الباحـــث،هـــذا الفصـــل عرضـــا  لمجمـــل النتـــائج ول ايتنـــ 

وفق ما تـم التوصـل إليـه نتائج الدراسة  أهميمكن تلخيص ن التوصيات، و مالنتائج قدم الباحث عددا  

 بما يلي:من خالل إجابات عينة الدراسة المبحوثة في اإلستبانة 

 جالنتائمناقشة  2-0

 على النحو التالي: الفرضيات اختبارتحليل و يمكن تلخيص نتائج ال

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة نتائج أواًل:

 النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير المستقل: عوامل النجاح الحرجة-1

 اســتجاباتأن لمتغيــر كفــاءة اقتصــاديات الحجــم، بينــت نتــائج اإلحصــاء الوصــفي والتحليلــي 

ى هـذه علـوالوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان  في اإلدارات العليا نالمديري

 الفقرات كانت بمستوى متوسط.

مســـتمر الـــى تحقيـــق ميـــزة  حيـــث يمكـــن تفســـير ذلـــك بـــأن الشـــركات الصـــناعية تســـعى بشـــكل

ـــه،كســـب والء الزبـــون مـــن خـــالل تقـــديم منتجـــات وخـــدمات تتوافـــق مـــع تنافســـية و  حيـــث أن  متطلبات

ودة عاليـة وسـعر الشركات الصناعية تسعى لتحقيق ذلك من خـالل تقليـل الكلـف وتقـديم منتجـات بجـ

، اال أنـه فـي بعـض االحيـان التمـايز والجـودة يقـف عائقـا أمـام ذلـك اضـافة اال أن أقل مـن المنافسـين

هــا االنتــاج بكميــات كبيــرة بقصــد تقليــل الكلــف قــد يحمــل المنظمــات عبــك وتكــاليف اذا لــم يــتم توزيع

 خالل مدة زمنية معينة وهذا التفسير يتوافق مع النتيجة.
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 اسـتجاباتأن  فقـد تبـين ،التغيـر التكنولـوجيلمتغيـر نتـائج اإلحصـاء الوصـفي والتحليلـي  أما

علـى هـذه والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان  في اإلدارات العلياالمديرين 

ت حـــدث التغييـــرات الالزمـــة فـــي األجهـــزة  اتالشـــركهـــذه بـــين أن وقـــد ت الفقـــرات كانـــت بمســـتوى مرتفـــع،

مسـتلزمات  أيضـاتهيـك ، و والبـرامج التكنولوجيـة المسـتخدمة وتعمـل علـى تطويرهـا وتحـديثها باسـتمرار

علـــى إحـــداث تغييـــرات  هاحرصـــ، فضـــال عـــن البنـــى التحتيـــة المطلوبـــة إلحـــداث التغيـــر التكنولـــوجي

 .جوهرية في مضمون األنشطة التنظيمية

 تحـــاف  علـــى بقاءهـــا المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان وهـــذا يـــدل علـــى أن الشـــركات الصـــناعية

وحصتها السوقية من خالل اتباع كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لمواكبـة التطـورات والتغيـرات 

التــي تحــدث بالبيئــة المحيطــة وتقــديم كــل مــا هــو جديــد للزبــائن وتحقيــق ميــزة تنافســية بــين غيرهــا مــن 

 افسين.المن

 اسـتجاباتأن  ،جـودة المنتجـاتلمتغيـر كذلك فقد بينـت نتـائج اإلحصـاء الوصـفي والتحليلـي 

علـى هـذه والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان  في اإلدارات العلياالمديرين 

تقـــارن مســـتويات إنتاجهـــا مـــع جهـــات  اتالشـــركهـــذه وقـــد تبـــين أن  الفقـــرات كانـــت بمســـتوى مرتفـــع،

، علـــى تطـــوير قـــدراتها لتقليـــل نســـبة المعيـــب فـــي اإلنتـــاج أيضـــاتحـــرص ، و عيـــة وشـــركات متميـــزةمرج

 .تلتزم بالمواصفات العالمية المعتمدة في اإلنتاجفضال عن أنها 

وهذا يدل على أن الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تهتم بتقـديم منتجـات ذات 

الل التركيـز علـى نوعيـة المنـتج كمنـتج وعلـى الزبـائن جودة عالية تضاهي منافسيها باالسواق من خـ

 الزبون.ومتطلباتهم من جهة أخرى والعمل على مؤائمة المنتجات مع ما يطمح له 
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 النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير الوسيط: قدرات رأس المال البشري -2

فـــي ين المـــدير  اســـتجاباتأن لمتغيـــر المعـــارف، بينـــت نتـــائج اإلحصـــاء الوصـــفي والتحليلـــي 

ى هذه الفقرات كانت علوالوسطى في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان  اإلدارات العليا

 بمستوى مرتفع.

ذات تمتلـك كـوادر بشـرية وهذا يدل على أن الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمـان 

ن هــذه كمــا أ ،معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول أفضــل للمشــاكل التــي تقــع فــي مجــال معــرفتهم قــدرات

الكــوادر أن ، باإلضــافة إلــى تحفــز مواردهــا البشــرية علــى التشــارك بالمعرفــة لزيــادة اإلبــداع اتالشــرك

ــديها البشــرية  ، وهــذا مــا يحقــق  لتــوفير منتجاتهــا بشــكل متميــزتســتخدم التجــارب العمليــة المكتســبة ل

 .تواجهها الشركاتالنشا  الفكري الذي يحفز على التفكير بحلول ابداعية للمشاكل التي قد 

المـديرون  اسـتجاباتأن  فقـد تبـين ،المهـاراتلمتغيـر نتائج اإلحصاء الوصـفي والتحليلـي  أما

ى هـذه الفقـرات علـوالوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان  في اإلدارات العليا

 كانت بمستوى مرتفع.

 العمـل برغبـة تجـاهتتميـز ات لشـركافرة فـي هـذه االمتـو الكـوادر البشـرية أن علـى أن وهذا يدل 

مهــارات أيضــا تــتقن و  هم فــي مهــام متنوعــةاســتخدامالكــوادر تمتلــك مهــارات متنوعــة تســمح بهــذه وأن 

 .متقدمة تمكنها من أداء الدور الحيوي المطلوب منها

المـديرين  استجاباتأن  ،الخبراتلمتغير كذلك فقد بينت نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي 

علـى هـذه الفقـرات والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان  ت العليافي اإلدارا

 كانت بمستوى مرتفع.
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فـــي إنتـــاج منتجـــات متميـــزة البشـــرية تســـتثمر خبـــرات كوادرهـــا ات الشـــركهـــذه أن  وهـــذا يـــدل 

هــذه تســتفيد ، كــذلك خبــرات فــي إيجــاد حلــول لمشــكالت الزبــون هــذه التســتخدم ، و تضـيف قيمــة للزبــون 

 .من خبرات كوادرها في صياغة استراتيجياتها المستقبلية اتلشركا

 ثالثا: النتائج المتعلقة بملشرات المتغير التابع: تحقيق النجاح اإلستراتيجي

في اإلدارات المديرين  استجاباتأن لمؤشر البقاء، بينت نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي 

ى هذه الفقرات كانـت بمسـتوى علة في بورصة عمان والوسطى في الشركات الصناعية المدرج العليا

 مرتفع.

ــــدل   ــــؤ بالمخــــاطر  اتالشــــرك أنوهــــذا ي ــــى التعامــــل مــــع التحــــديات والتنب ــــدرات عل تمتلــــك ق

تعـد سـيناريوهات متعـددة لتهيئـة خيـارات  وهـي تحلـل معلومـات البيئـة الخارجيـة أول بـأولو المستقبلية 

 والمهـــام األنشـــطةبالممارســـات و  عية تعنـــى بالقيـــامالشـــركات الصـــنا حيـــث أن، بديلـــة مـــن أجـــل البقـــاء

اإليـرادات اكتسـاب وتوليـد أكبـر قـدر مـن  مـن خـالل غرضها يحققو ا قوته ي يتم تحديدالمترابطة والت

 Inventorالمخـزون  وتخفـيض Maximizing Output األداء كمـا يـرى الباحـثتعظـيم  بواسـطة

Reeducation  نفقـات التشـغيل تقليل وReduce Operating Expenses  فرصـة باإلضـافة إلـى

 .محدودةالتي تكون خفض المخزون ونفقات التشغيل اإليرادات تقوم بمن  مزيدا  توليد 
 

فـي المديرين  استجاباتأن  فقد تبين لمؤشر التكيف،نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي  أما

ى هذه الفقرات كانت علوالوسطى في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان  اإلدارات العليا

 بمستوى مرتفع.

قــادرة علـى تغييــر خططهـا وأهــدافها التنظيميــة المحـددة مــن قبــل  اتالشــركهـذه  أنوهـذا يــدل 

لدى ، باالضافة إلى انه تبين أن على التكيف مع متطلبات البيئة التنافسيةأيضا قادرة و  اإلدارة العليا
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ث التـي تحصـل فـي بيئـة العمـل الداخليـة بشـكل قدرات على التكيف السريع مـع األحـدا اتالشركهذه 

 .فجائي

المــديرين  اســتجاباتأن  لمؤشــر النمــو،كــذلك فقــد بينــت نتــائج اإلحصــاء الوصــفي والتحليلــي 

علـى هـذه الفقـرات والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان  في اإلدارات العليا

 كانت بمستوى مرتفع.

تمتلــك القـــدرة علـــى وهـــي  اول عقـــد تحالفــات مـــع المنافســينتحــ اتالشـــركهــذه أن وهــذا يـــدل 

 لتعزيـــز عالقاتهـــا مـــع الزبـــائن وســـرعة االســـتجابة لهـــم توجهـــات أيضـــاتمتلـــك و  دخـــول أســـواق جديـــدة

 .لتحقيق بقاءها والمحافظة على مكانتها في األسواق

 فرضيات الدراسة اختبارثانيًا: نتائج 

رأس المـــال لعوامـــل النجـــاح الحرجـــة وقـــدرات صـــائية تـــأثير ذي داللـــة إح نتـــائج وجـــودالأظهـــرت  -1

 النجاح اإلسـتراتيجي( من التغيرات في 666.أن ما قيمته )و ، في تحقيق النجاح اإلستراتيجيالبشري 

أن الزيادة بدرجة واحدة فـي و رأس المال البشري. عوامل النجاح الحرجة وقدرات ناتج عن التغير في 

النجــاح رأس المــال البشــري يــؤدي إلــى زيــادة فــي رجــة وقــدرات بعوامــل النجــاح الح االهتمــاممســتوى 

وهــي ، رأس المــال البشــري لقــدرات ( 671.) الحرجــة،لعوامــل النجــاح β (.209 )بقيمــة  اإلســتراتيجي

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة دراسـة المـالكي  نتيجة عملية تسـاهم بتحقيـق جـزء مـن أهـداف الدراسـة.

قــة ارتباطيــة قويــة بــين عوامــل النجــاح الحرجــة ونجــاح ادارة ( الــذي توصــلت الــى وجــود عال2111)

 ى المستوى العام.المشاريع عل

لعوامل النجاح الحرجة )كفاءة اقتصاديات وجود تأثير ذي داللة إحصائية نتائج الأظهرت  -2

( 532.أن ما قيمته )و ، في تحقيق النجاح اإلستراتيجي الحجم، التغير التكنولوجي، جودة المنتجات(

أن الزيادة وتبين ، عوامل النجاح الحرجةناتج عن التغير في  النجاح اإلستراتيجيالتغيرات في  من
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قدرات رأس المال يؤدي إلى زيادة في بعوامل النجاح الحرجة  االهتمامبدرجة واحدة في مستوى 

ة لجود( 313.) ،للتغير التكنولوجي( 298.، )لكفاءة اقتصاديات الحجمβ (.265 )بقيمة  البشري 

. وهذا يتفق مع دراسة هم بتحقيق جزء من أهداف الدراسةوهي نتيجة عملية تساالمنتجات، 

( التي أشارت أن لعوامل النجاح الحرجة أثر كبير وأهمية عالية على القرارات 2112السامرائي )

 االستراتيجية ونجاحها التي تعتبر المرتكز األساسي لنجاح المنظمات.

لعوامل النجاح الحرجة )كفاءة اقتصاديات أثير ذي داللة إحصائية وجود ت نتائجالأظهرت  -3

( 681.أن ما قيمته )و ، قدرات رأس المال البشري في  الحجم، التغير التكنولوجي، جودة المنتجات(

أن وتبين ، عوامل النجاح الحرجةناتج عن التغير في  قدرات رأس المال البشري من التغيرات في 

قدرات رأس يؤدي إلى زيادة في بعوامل النجاح الحرجة  االهتماممستوى  الزيادة بدرجة واحدة في

( 313.) ،للتغير التكنولوجي( 298.، )لكفاءة اقتصاديات الحجمβ (.265 )بقيمة  المال البشري 

 وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة. ،لجودة المنتجات

، رفاالمعالمتمثلة بـ)رأس المال البشري لقدرات صائية تأثير ذي داللة إح وجود نتائجالأظهرت  -4

النجاح ( من التغيرات في 681.أن ما قيمته )و ، المهارات، الخبرات( في تحقيق النجاح اإلستراتيجي

أن الزيادة بدرجة واحدة في  وتبينرأس المال البشري، قدرات ناتج عن التغير في  اإلستراتيجي

 βبقيمة  النجاح اإلستراتيجيال البشري يؤدي إلى زيادة في رأس المبقدرات  االهتماممستوى 

ي نتيجة عملية تساهم بتحقيق أهداف وهللخبرات، ( 374.) ،للمهارات( 200.رف، )المعل( 354.)

التي أشارت الى أن قدرات رأس المال  Zeglat& Zigan (2013) ، وهذا يتفق مع دراسة الدراسة

اداء المنظمات من خالل تطبيق االستراتيجيات بصورتها  البشري تساهم بشكل ايجابي وفعال في

 الصحيحة.
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لعوامل النجاح  (α≤1.11مستوى ) عندداللة إحصائية  ذيأثر  وجود نتائجالأظهرت  -1

تأثير  بلغ قدو  .متغيرا  وسيطا   رأس المال البشري الحرجة في النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات 

هذه القدرات  تأثير يؤكدوهو ما (، 1.817)ح اإلستراتيجي على النجا رأس المال البشري قدرات 

بالنجاح ثر يؤ  سوف رأس المال البشري بقدرات  االهتمام، وبالتالي فإن زيادة النجاحعلى 

عوامل النجاح رأس المال البشري في أثر قدرات لعبه توهو ما يؤكد الدور الذي  .اإلستراتيجي

 يجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة.وهي نت النجاح اإلستراتيجي،على الحرجة 

 جاتاإلستنتا 5-2

 على ضوء ما تم الوصول اليه من نتائج الدراسة يمكن وضع االستنتاجات التالية:

 تساهم قدرات رأس المال البشري وعوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح االستراتيجي. -1

ناعية خطط االنتاج الواسع لتخفيض تتبنى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الص -2

 تكلفة الوحدة المنتجة.

 تسعى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان الى تقليل المرفو  في االنتاج. -3

تحاول الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان الى تنويع التشكيلة السلعية بهدف  -4

 الوصول الى اسواق اوسع واكبر.

نة مستويات انتاجها مع جهات مرجعية وشركات متميزة وتطوير تقوم هذه الشركات بمقار  -1

قدرتها لتقليل نسبة المعيب في االنتاج من خالل التزامها بالمواصفات العالمية المعتمدة في 

 االنتاج.

تقوم الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان باحداث التغيرات الالزمة في االجهزة  -6

 دمة والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.والبرامج التكنولوجية المستخ
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 التوصيات 2-3

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات

األكثر ضعفا ، والتي  تالعباراالمنبثقة من و للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان 

 اآلتي: أظهرتها نتائج الدراسة الميدانية، وهي على النحو

ـــام الشـــركات ب -1 ـــة المعتمـــدة د األوليـــة مـــواال اءشـــر قي بكميـــات كبيـــرة و وفـــق المواصـــفات العالمي

 .وتكاليف قليلة لالستفادة من خصومات الكمية

 الشـــركة الكـــفء والفعـــال لمـــوارد ســـتخداماالتطـــوير مهـــارات العـــاملين لتحقيـــق العمـــل علـــى  -2

 .المتاحة

ق يـــتطبو  لـــوجي الهائـــل فـــي وســـائل االتصـــالاســـتيعاب التقـــدم التكنو  نحـــوتوجهـــات تعزيـــز ال -3

 .بأول مستجدات التغير التكنولوجي أوال

م حوافز لقاء تقديمهم معـارف يتقدب توفير مناخ ايجابي لهمو كوادر البشرية العلى  ةحافظالم -4

 .ة الشركةجديدة تساهم في زيادة تنافسي

ارات التـي يجـب أن د نوعيـة المهـيـتحدو كـوادر البشـرية الحرص على تطوير مهارات زيادة ال -5

 .خطة منتظمة تعد لهذا الغر  وفقو  المعتمدة الشركة في ضوء استراتيجيات هاو يكتسب

تعزيز و  ضافية للتكيف مع احتياجات العمالء المتغيرة والمتجددةاإلقدرات الك متالسعي الال -6

 .مع متطلبات السوق ومتوافق التكيف بشكل مستمر على الشركة  قدرات

ــتنو ال -7  عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات مختلفــة مــن الزبــائن نتــاجاإلع فــي ي

 .لشركة تحقيق النجاح والنمولالطرق واألساليب التي تضمن  استخداموب
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طرح اتجاهات ألبحاث مستقبلية يمكن أن تسهم في إثـراء هـذا الموضـوع مـن  للباحثيمكن  -1

 جوانب مختلفة مثل:

كـــل عامـــل مـــن عوامـــل النجـــاح الحرجـــة علـــى إجـــراء دراســـات وأبحـــاث تركـــز علـــى أثـــر  -أ

، بحيــث يتنــاول البــاحثون العوامــل التــي تناولتهــا هــذه الدراســة كــل علــى النجــاح اإلســتراتيجي

 حدة وعلى شركات غير الشركات التي شملتها الدراسة الحالية.

ودورهــا فــي تحســين الميــزة إجــراء دراســات وأبحــاث تركــز علــى عوامــل النجــاح الحرجــة  -ب

 ة.التنافسي

فـي  النجـاح اإلسـتراتيجيألهميـة  المديرين والعاملين تقويمإجراء أبحاث ودراسات حول  -ج

 ومدى رضاهم عن قدرات رأس المال البشري.شركاتهم 
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 (0ملحق رقم )
 أسئلة المقابلة غير المهيكلة

قام الباحث بإجراء مقابالت غير مهيلكة مع عدد من مديري االدارة العليا والوسطى في 
 دار الدواء للتنمية واالستثمار.ركتي الحياة للصناعات الدوائية و ش

تطوير الدراسة والحصول على نتائج حيث تناول الباحث مجموعة االسئلة التالية بغر  
 الرسالة. موضوعية تحقيق أهداف

 : هل يوجد اهتمام في عوامل النجاح الحرجة في الشركة؟األولالسؤال 
أن هناك لبس في فهم هذه العوامل وتحديدها بشكل دقيق للحصول من  أفاد المستجيبون 

خاللها على ميزة تنافسية وحصة سوقية ضخمة مع العلم أن هناك اهتمام في عدة أمور قد 
منتجات ومحاولة تقليل التكاليف قدر تشكل جزء من هذه العوامل مثل االهتمام بجودة ال

المستطاع حيث أشار المعنيين أن الشركات لديهم تهتم بتقديم منتج ذو جودة عالية تضاهي 
 الشركات األخرى.
: ما تقديرك ألهمية رأس المال البشري  في تحقيق النجاح االستراتيجي  السؤال الثاني

 للشركات؟
ري مهم لتطور الشركات وتقدمها اال أنه هناك حيث أشار المستجيبون أن رأس المال البش

محدودية في وجود أشخاص مؤهلين لديهم القدرة على استثمار العقول بالصورة المرجوة مع 
 العلم أن شركاتنا تتجه نحو االهتمام برأس المال البشري بصورة أفضل مما كانت عليه.

 في الشركات الصناعية ؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي تلعبه االدارة االستراتيجية
حيث أشار المستجيبون أن االدارة االستراتيجية تلعب دور فعال في تحقيق ما تطمح له 
الشركات من بقاء وتقدم وزيادة في الحصة السوقية اال أن هناك شح في الكوادر المتخصصة 

بالمطلوب الخطط المستقبلية ومطابقة األداء الفعلي ت و التي تعمل على تطوير االستراتيجيا
والتوجه اال تنظيم والتحقق من تطبيق استراتيجية الشركات بصورة تتماشى مع البيئة المحيطة 

 واحتياجات الزبائن المتقلبة.
: ما أهمية المعرفة التي يمتلكها األفراد في تحقيق النجاح االستراتيجي للشركات السؤال الرابع
 الصناعية؟

معارف والخبرات والمؤهالت التي يمتلكها األفراد أشار المستجيبون أن الشركات تهتم بال
تزيد من انتاجيتها إضافة الى أن الشركات لدينا ها بصورة تحسن من أداء الشركات و واستخدام

تشجع األفراد على التشارك بالمعرفة من خالل العمل في مجموعات لتبادل المعارف والخبرات 
 واستغالل القدرات في تحسين أداء الشركات.  
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تركيز على عوامل لسؤال السادس: برأيك هل الشركة تحقق النجاح االستراتيجي من خالل الا
 رأس المال البشري؟النجاح الحرجة و 

لنجاح ألي جانب من جوانب حيث أشاروا المستجيبون أنه منطقيا تحديد عوامل النجاح سيححق ا
، واالزدهار في الشركاتفي التقدم  ، اضافة اال أن رأس المال البشري عنصر رئيسيالشركات

دى الشركات ولكن أرى أنه من األجدر التركيز على تثبيت مفهوم عوامل النجاح الحرجة ل
، وتحقيق النجاح للشركات الصناعية رسم مسارت تساعد على العمل بهاوتحديدها بشكل دقيق و 

كات اضافة الى تسليط الضوء على أهمية رأس المال البشري في تحقيق ما تطمح له الشر 
 الصناعية من انتاج منتجات ذات تمايز عالي و تكلفة مناسبة تضاهي المنافسين.
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 (7ملحق رقم )
 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمانأسماء 

 المتصدرة لألعمال والمشاريع  الجنوب لرلكترونيات  الكهرباء األردنية
 شركة الترافرتين األردنيةالصناعات الكيماوية  مصفاة البترول األردنية
 الوطنية لصناعة الصلب العالمية للصناعات الكيماوية كهرباء محافظة اربد

الصــــناعات والكبريــــت األردنيــــة/ 
 جيمكو

ــــنفط والطاقــــة  ــــة إلنتــــاج ال الوطني
 الكهربائية من الصخر الزيتي

األردنيــــــــــــة لصــــــــــــناعات الصــــــــــــوف 
 الصخري 

 الدولية لصناعات السيليكا االستثماريةالعربية للمشاريع  مجموعة أوفتك لالستثمار
 العامة للتعدين دار الغذاء األهلية للمشاريع

 األمير للتنمية والمشاريع  اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي بندار للتجارة واالستثمار
شركة كمـال وجـوهري ومختبـرات  التسهيالت التجارية األردنية

 الفياصل
 القدس للصناعات الخرسانية

 االستثمارات العامة االتحاد للصناعات المتطورة لخليلي وأوالدهدرويش ا
 العربية لصناعة المواسير المعدنية الوطنية للدواجن األسواق الحرة األردنية

البــــــــاطون الجــــــــاهز والتوريــــــــدات 
 اإلنشائية

المصانع العربية الدولية لألغذية 
 واالستثمار

العامــة لصــناعة وتســويق الخرســانة 
 الخفيفة

دنيــــــــــــــــــــــــــة لالســــــــــــــــــــــــــتثمارات األر 
 المتخصصة

للصـــــــــناعات  األوســـــــــطالشـــــــــرق 
 الدوائية

رم عــــــــــــــالء الــــــــــــــدين للصــــــــــــــناعات 
 الهندسية

أمانـــــــــة لالســـــــــتثمارات الزراعيـــــــــة 
 والصناعية 

باطون لصـناعة الطـوب والـبال  
 المتداخل

األردنيــــــــة للصــــــــناعات الخشــــــــبية / 
 جوايكو

 دنية لصناعة األنابيباألر  األردن -عافية العالمية  المتكاملة للمشاريع المتعددة
 مصانع الخزف األردنية  حديد األردن السلفوكيماويات األردنية

ـــــــــــــــــة  الصـــــــــــــــــناعات البتروكيماوي
 الوسيطة

 العربية للصناعات الكهربائية األردنية إلنتاج األدوية 

الصـــــناعية التجاريـــــة الزراعيـــــة / 
 اإلنتاج

 دةمصانع الكابالت المتح العالمية الحديثة للزيوت النباتية

 الجنوب لصناعة الفالتر المركز األردني للتجارة الدولية دار الدواء للتنمية واالستثمار
 الكابالت األردنية الحديثة األلبان األردنية الحياة للصناعات الدوائية

ســـط للصـــناعات مجمـــع الشـــرق األو  جواخ األردنيةمصانع االالشـــــــــرق األوســـــــــط للصـــــــــناعات 
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الدوائيــة والكيماويــة والمســتلزمات 
 الطبية

 الهندسية وااللكترونية والثقيلة

األردنيــــــــــــة لتجهيــــــــــــز وتســــــــــــويق 
 الدواجن ومنتجاتها

الوطنية األولى لصـناعة وتكريـر 
 الزيوت النباتية

 مصانع الزيوت النباتية األردنية

 الزي لصناعة األلبسة الجاهزة اإلقبال لالستثمار مجموعة العصر لالستثمار
 األردنية المركزية البوتاس العربية ةالموارد الصناعية األردني

العربيـــــــــــة لصـــــــــــناعة المبيـــــــــــدات 
 واألدوية البيطرية

ـــــاج التبـــــغ  مصـــــانع االتحـــــاد إلنت
 والسجائر

 المركز العربي للصناعات الدوائية

شـــــركة نهـــــر األردن للصـــــناعات  الوطنية لصناعة الكلورين
 الدوائية

الوطنية لصـناعة الكوابـل واألسـالك 
 الكهربائية

عقـــــاري للصـــــناعات واالســــــتثمارات  مصانع االسمنت األردنية الفوسفات األردنيةمناجم 
 العقارية

القريـــــــــــة للصـــــــــــناعات الغذائيـــــــــــة  الوطنية لصناعات األلمنيوم
 والزيوت النباتي

 الدولية للصناعات الخزفية

المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــة للتجـــــــــــــــــــــــــــــارة 
 واالستثمارات

 اإلقبال للطباعة والتغليف مصانع الورق والكرتون األردنية

 2216عام  ، لشهر شبا لسوق عمان المالي الشهري التقرير المصدر: 
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 (3ملحق رقم )
 التي تم توزيع االستبانات عليها أسماء الشركات

 الكهرباء األردنية 1
 مصفاة البترول األردنية 2
 اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 3
 الوطنية للدواجن 4
 رم عالء الدين للصناعات الهندسية 1
 األهلية للمشاريع 6
 جواخ األردنيةمصانع اال 7
 درويش الخليلي وأوالده 8
 األردنية لصناعة األنابيب 3
 مصانع الخزف األردنية  11
 البوتاس العربية 11
 األلبان األردنية 12
 الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 13
 أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية 14
 فوكيماويات األردنيةالسل 11
 اإلقبال لالستثمار 16
 الصناعية التجارية الزراعية / اإلنتاج 17
 دار الدواء للتنمية واالستثمار 18
 الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 13
 مناجم الفوسفات األردنية 21
 الجنوب لصناعة الفالتر 21
 ة الحديثةالكابالت األردني 22
 الزي لصناعة األلبسة الجاهزة 23
 مصانع الكابالت المتحدة 24
 الحياة للصناعات الدوائية 21
 مصانع الزيوت النباتية األردنية 26
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 (4لحق )م

 استبانة الدراسة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أختي المستجيبة   
 أخي المستجي    
 ،،،تحية احترام وتقدير

 
 ع:حول موضو استبيةا

 عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي: دور
 متغيرًا وسيطاً  رأس المال البشري قدرات 

 )دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان(
 

 عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي: معرفة دور دف هذه الدراسة إلىهت
 متغيرا  وسيطا   رأس المال البشري قدرات 

 )دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان(
 

هذه  في الواردة األسئلةأرجو التعاون في اإلجابة على الدراسة،  رأيكم حول موضوع وألهمية
علما بان البيانات التي ، مقابل اإلجابة التي تناسب رأيكم ( √  ) إشارةوذلك بوضع ة، االستبان

 .وهذه الدراسة فقط غرا  البحث العلميبسريه تامة وأل تعاملا سوف ستدلون به
 لتعاونكم وشكراً 

 المشرف على الرسالة 
 األستاذ الدكتور محمد النعيمي

 الباحث                                                             
  ر عبد مرزوك الجنابيعبدالودود شاك                                                

 
 

 : معلومات عامةاألولالقسم 
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 :النوع االجتماعي -0

 أنثى        ذكر              

 
 :العمر -7

   سنة 35-31                     قلأسنة ف 32                     

  سنة 45 – 41                سنة 36-42                     

 سنة فأكثر  46                    

 

 :سنوات الخبرة -3

 سنوات 12أقل من –سنوات  5                     سنوات 5أقل من                    

      سنة فاكثر  15                      سنة 15أقل من –سنوات  11              
 

 الملهل العلمي: -4

          بكالوريوس                                     دبلوم               

 دكتوراه                                ماجستير           
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 فقرات االستبانة: الثانيالقسم 
( أمام كل عبـارة لبيـان مـدى انطباقهـا عليـك وفـق درجـات المقيـاس إلـى يسـار √الرجاء وضع إشارة )

 الصفحة.
 ل النجاح الحرجةعوامأبعاد المتغير المستقل: 
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قراءتهـا ، الرجـاء عوامل النجاح الحرجةالمختلفة  األبعادالعبارات الواردة في هذه القائمة تمثل : األولالسلال 
أمــام كــل عبــارة وفــي (  √)وضــع إشــارة ب ، وذلــكوبيــان مــدى مــوافقتكم عــن كــل منهــا علــى المقيــاس المحــاذي

 النجاح اإلستراتيجي في شركتكم. تحقيقفي هذه العوامل دور الفرا  المناسب بحيث تعكس إجابتكم 
 كفاءة اقتصاد ات الحجم

 1 الوحدة المنتجةتكلفة  ضيخفلت اإلنتاج الواسع النطاق الشركة خطط تتبنى     
 2 اإلنتاجوالمرفو  في تحرص الشركة على تقليل الفاقد      
 3 وصول إلى أسواق أكبرتحاول الشركة تنويع التشكيلة السلعية وال     
 االهتمــاممــن خــالل  رفــع كفــاءة العمليــات اإلنتاجيــةتحــرص الشــركة علــى      

 بالعمليات التشغيلية 
4 

يلـة لالسـتفادة مـن قل تكـاليفو  ةر يـكباألولية بكميـات  هادر مواتشتري الشركة      
 صومات الكمية.خ

5 

الكـفء  سـتخداماالالعـاملين لتحقيـق  تتحرص الشركة  علـى تطـوير مهـارا     
 المتاحة.ها والفعال لموارد

6 

 التغير التكنولوجي
فــــي مضــــمون األنشــــطة  تغييــــرات جوهريــــة تحــــرص الشــــركة علــــى إحــــداث     

 التنظيمية

2 

داث التغيـــــــر تهيـــــــك الشـــــــركة مســـــــتلزمات البنـــــــى التحتيـــــــة المطلوبـــــــة إلحـــــــ     
 التكنولوجي.

1 

 9 تطبق الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول.     
التقـــدم التكنولـــوجي الهائـــل فـــي وســـائل  هنـــاك توجهـــات حقيقيـــة الســـتيعاب     

 االتصال

12 
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 11 .االتصال عملياتالشركة أحدث األساليب التكنولوجية في  تعتمد     
البــــــرامج التكنولوجيــــــة و األجهــــــزة  الالزمــــــة فــــــيات تغييــــــر الالشــــــركة ت حــــــدث      

 باستمرار. تحديثهاو  تطويرهاتعمل على المستخدمة و 

12 

 جودة المنتجات
 13 تتبنى الشركة سياسة واضحة للجودة     
 14 تحرص الشركة على تطوير قدراتها لتقليل نسبة المعيب في اإلنتاج.     
 15 لمعتمدة في اإلنتاج3تلتزم الشركة بالمواصفات العالمية ا     
 16 تبذل الشركة جهودا  لتحقيق ميزة تنافسية عبر منتجاتها.     
تبذل الشـركة جهـود متميـزة للحصـول علـى المـواد األوليـة وفـق المواصـفات      

 العالمية المعتمدة.
12 

 11 تقارن الشركة مستويات إنتاجها مع جهات مرجعية وشركات متميزة .     
 

 رأس المال البشري متغير الوسيط: قدرات أبعاد ال

 ر
غ

 
ق

اف
و
م

 
دا

ج
 

ر 
غ 

ق
اف
و
م

 

ق
اف
و
م

 
ي 
 م

حد
ى 

ال
 

ق
اف
و
 م

ق
اف
و
م

 
دا  

ج
  العبـــارة 

سل
سل
الت

 

 
 

قراءتهـا وبيـان مـدى ، الرجـاء رأس المـال البشـري قـدرات العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل : الثانيالسلال 
أمام كل عبارة وفـي الفـرا  المناسـب (  √)وضع إشارة ، وذلك بذيموافقتكم عن كل منها على المقياس المحا

 النجاح اإلستراتيجي في شركتكم.  تحقيقفي هذه األبعاد تأثير بحيث تعكس إجابتكم 
 رفاالمع

كــوادر بشــرية ذات  قــدرات معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول  الشــركةتمتلــك      
 أفضل للمشاكل التي تقع في مجال معرفتهم.

19 

 22 تحفز الشركة مواردها البشرية على التشارك بالمعرفة لزيادة اإلبداع.     
لتـوفير منتجاتهـا بشـكل تستخدم الكوادر البشرية التجـارب العمليـة المكتسـبة      

 متميز.

21 

لقاء تقديمهم معـارف جديـدة تسـاهم فـي لكوادر البشرية حوافز لتقدم الشركة      
 زيادة تنافسيتها.

22 
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تقنيـات  اسـتخدامتسهل الشركة تبادل المعلومات بـين كوادرهـا البشـرية عبـر      
 متعددة.

23 

تحـــول الشـــركة معظـــم معـــارف كوادرهـــا إلـــى معلومـــات صـــريحة مـــن خـــالل      
 خزنها في أوعية المعلومات.

24 

 25 تحاف  الشركة على كوادرها البشرية من خالل توفير مناخ ايجابي لهم.     
 المهارات

فــي ضــوء  العــاملون  نوعيــة المهــارات التــي يجــب أن يكتســبهاتحـدد الشــركة      
 المعتمدة. ااستراتيجياته

26 

هم فــــي مهـــــام اســــتخدامتمتلــــك الكــــوادر البشــــرية مهــــارات متنوعــــة تســــمح ب     
 متنوعة.

22 

ــــوي       ــــدور الحي ــــتقن الكــــوادر البشــــرية مهــــارات متقدمــــة تمكنهــــا مــــن أداء ال ت
 المطلوب منها

21 

 29 الشركةفي تتميز الكوادر البشرية برغبة  تجاه العمل      
تحرص الشركة على تطوير مهـارات كوادرهـا عبـر خطـة منتظمـة تعـد لهـذا      

 الغر .

32 

 31 تحفز الشركة المهارات المتميزة ماديا  ومعنويا .     
 الخبرات

 32 الشركةتمتلك الكوادر البشرية الخبرة الكافية للعمل في      
 33 تمتلك الكوادر البشرية المعرفة الكافية بالقوانين واألنظمة     
تســـتثمر الشـــركة خبـــرات كوادرهـــا فـــي إنتـــاج منتجـــات متميـــزة تضـــيف قيمـــة      

 للزبون.

34 

 35 تستخدم الشركة خبرات كوادرها في إيجاد حلول لمشكالت الزبون .      
 36 رها في صياغة استراتيجياتها المستقبلية. تستفيد الشركة من خبرات كواد     
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 البقاء
التحـــــديات والتنبـــــؤ بالمخـــــاطر  تمتلـــــك الشـــــركة قـــــدرات علـــــى التعامـــــل مـــــع     

 يةلالمستقب
32 

 31 .خيارات بديلة من أجل البقاءتعد الشركة سيناريوهات متعددة لتهيئة      
 39  تحلل الشركة معلومات البيئة الخارجية أول بأول.     
عنــد  االنــدماج مــع كيانــات أخــرى و  تهاتغييــر إســتراتيجياالشــركة قــادرة علــى      

 الضرورة لضمان البقاء.
42 

 41 نجاحالاستمرار لها ضمن تمتخصصة  كفاءاتلدى الشركة      
 42  تقيم الشركة قدراتها دوريا  لمواجهة أي قصور في أدائها.     

 التكيف
 43 مع متطلبات البيئة التنافسية.تكيف الشركة قادرة على ال     
 التي تحصل في البيئةتكيف مع التغيرات قدرات على الالشركة لدى      

 .الخارجية
44 

في بيئة التي تحصل  السريع مع األحداثتكيف قدرات على الالشركة ى لد     
 الداخلية بشكل فجائي. العمل

45 

من قبل المحددة التنظيمية  هاوأهداف هاتغيير خططقادرة على الشركة      
 اإلدارة العليا

46 

 42 قدرات لتحسين أوضاعها في ظروف األزمات .الشركة تمتلك      
 41  مع متطلبات السوق  بشكل مستمرركة التكيف الشتستطيع      
المتغيرة  العمالء احتياجاتتكيف مع قدرات إضافية للالشركة تمتلك      

  والمتجددة
 

49 
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 النمو

 52 المستمر النمو قدرات لتحقيقالشركة تمتلك      
 51 تسعى الشركة لتحقيق التكامل الخلفي واألمامي.     
 52  عقد تحالفات مع المنافسين. تحاول الشركة     
 53 همن وسرعة االستجابة لائالزب لتعزيز عالقاتها مع اتتوجه الشركةتمتلك      
 54 لطرق واألساليب التي تضمن لها تحقيق النجاح والنموالشركة استخدم ت     
تنــوع الشــركة فــي إنتاجهــا عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات      

 ة من الزبائن.مختلف
55 

 56 تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة.     
 

 انتهت االستبانة شاكرا لكم تعاونكم
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 (2لحق )م

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة االسم الرتبة األكاد مية ت

 جامعة الشرق األوسط كامل المغربي األستاذ الدكتور 1

 جامعة الشرق األوسط ليث الربيعي الدكتور األستاذ 2

 جامعة الشرق األوسط د. احمد علي صالح أستاذ مشارك 3

 جامعة الشرق األوسط د. سعود المحاميد أستاذ مشارك 4

 جامعة الشرق األوسط د. امجد طويقات أستاذ مساعد 5

 جامعة الشرق األوسط د. سمير الجبالي أستاذ مساعد 6

 جامعة فيالدلفيا د. محمد أبو جليل أستاذ مساعد 2

 جامعة اإلسراء د. إيهاب هيكل أستاذ مساعد 1

 جامعة البترا د. إبراهيم عقل أستاذ مساعد 9

 جامعة البترا د. خالد الطراونة أستاذ مساعد 12

 جامعة آل البيت د. عبدالمولى الصوالحة أستاذ مساعد  11

 
 

 


