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إشراف
األستاذ الدكتور محمد عبدالعال النعيمي

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح
اإلستراتيجي :قدرات رأس المال البشري متغي ار وسيطا .تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة عمان ،والبالغ عددها ( )14شركة ،وطبقت على عينة عشوائية من
( )292مدي ار .ولقياس فرضيات الدراسة تم تحليل بيانات اإلستبانة باستخدام الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية (.)SPSS
أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري في
تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،كذلك تبين وجود تأثير لعوامل النجاح الحرجة (كفاءة اقتصاديات
الحجم ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،كما أشارت النتائج
بوجود تأثير لعوامل النجاح الحرجة (كفاءة اقتصاديات الحجم ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات)
في قدرات رأس المال البشري .ووجود تأثير لقدرات رأس المال البشري المتمثلة بـ(المعارف،
المهارات ،الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،كذلك تبين وجود أثر ذي داللة إحصائية عند
مستوى ( )α ≥ 1.11لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات رأس المال

م

البشري متغي ار وسيطا .وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ،للشركات المبحوثة ،وألبحاث
مستقبلية وذلك في ضوء نتائجها.
الكلمات المفتاحية :عوامل النجاح الحرجة ،النجاح االستراتيجي ،قدرات رأس المال البشري،
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
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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.

س

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
 1-1مقدمة
إن الموضـ ـوعات التـ ـي تتعل ــق بمف ــاهيم اإلس ــتراتيجية ق ــد لقي ــت اهتمامـ ـا كبيـ ـ ار م ــن الب ــاحثين
والدارســين فــي مجــال علــم اإلدارة ،باإلضــافة إلــى أنهــا شــغلت اهتمــام األشــخاص أصــحاب المواقــع
القيادية في اإلدارات العليا في تفكيرهم الـذهني الـدائم ،بوضـع منظمـاتهم فـي المسـتقبل ومـا يجـب أن
تكون عليه .وهذا األمر أجبر المعنيين بالقيام بتسيير أعمال المنظمات من أجل العمل باستمرار في
القيــام علــى بنــاء اســتراتيجيات معاص ـرة تعمــل علــى نقــل منظمــاتهم إلــى وضــعية أفضــل وفقــا للتغيــر
الذي يحدث في البيئة الخارجية (إدريس والمرسي.)2112 ،
هذا االهتمام باإلستراتيجية ينبع من قيام المؤسسات بالسعي الدائم للعمل على تحديد الرؤية
والرســالة والقيــام بتحديــد األهــداف والعمــل علــى اقت ـراح اإلســتراتيجية ،وص ـوال إلــى عمليــات التنفيــذ أو
التطبيق .إن هذا يمثل الخطة التي تحتوي على أهـداف وسياسـات المؤسسـة الرئيسـة وكيفيـة تطبيقهـا
بشكل متكامل بحيث تتحقـق هـذه األهـداف علـى مسـتوى المؤسسـة بشـكل كلـي ( Johnson et al.,
.)2012
إن رأس المال الذي يجب استثماره كغيره من األصول المادية ٬هـو المـورد البشـري الـذي يـتم
النظر إليه في المنظمة بل إنه أضحى أكثر أهمية من باقي األصول المادية بسبب استطاعته علـى
إدارتها وتطويرها ٬إذ أنه ليس مـن الممكـن اسـتغالل المـوارد االقتصـادية وتحقيـق األهـداف المنشـودة،
فهو عبارة عن رأس مال كاف لتحقيق ثورة في عالم األعمال إذا لم يتم استثماره بشكل فعال.

3

هن ــاك تح ــوال متس ــارعا نح ــو اقتص ــاد ومجتم ــع المعرف ــة ق ــد ت ــم ذكـ ـره م ــن خ ــالل ق ـ اـوة التغيي ــر
المتصاعدة في المنظمات نحو ترسيخ قدرات رأس المال البشري وتكوينه وإدارتـه ،وال تـزال العالقـات
واإلمكانات الفكرية التي لم يتم استغاللها في المنظمـات كثيـرة ،فانـه يجـب علـى المنظمـات أن تـتعلم
كيفي ــة إدارة ه ــذه األص ــول وتطويره ــا م ــن اج ــل الوص ــول إل ــى الطاق ــة الفكري ــة واإلبداعي ــة القص ــوى
الخاصــة بهــا ،عــن طريــق تكــوين محفظــة إلدارة هــذه األصــول ،وإدارة رأس مالهــا البشــري علــى أنــه
المصدر األهم الحيوي للميزة اإلستراتيجية الخاصة بها (.)Hsu, 2006
إن رأس المال البشري يمثل إستراتيجية النجاح فـي المسـتقبل بحيـث أنـه قـوة الشـركة وقـدرتها
على النجاح والمنافسـة والعمـل علـى تحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية المرجـوة والتـي تقـوم إدارة المعرفـة
بالسعي إلـى تحقيقهـا ،حيـث أن مـديري األلفيـة الثالثـة مطـالبين بفهـم رأس المـال البشـري بشـكل أدق،
وبتنمية وتطوير ممارسـات إداريـة تقـوم بـدعم عمليـات المعرفـة .يواجـه المـديرون تحـديين اثنـين همـا:
تنميــة الســلوكيات التــي تقــوم بتقــدير قيمــة رأس المــال البشــري ،حيــث أنــه أهــم أصــولها فــي الحاضــر
والمســتقبل ،وتنميــة ب ـرامج إداريــة تركــز علــى رأس المــال البشــري وتطــويره وتنميتــه واســتثماره والعمــل
على المحافظة عليه (.)Choong, 2008
وبســبب أن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري يعتبــر البنيــة األساســية للعمــل علــى تحســين
مخرج ــات اإلنت ــاج الـ ـذي تق ــوم بتقديم ــه المنظم ــات فه ــو يعتب ــر ركيـ ـزة مهم ــة وعنصـ ـ ار أساس ــيا تق ــوم
المنظمات ساعية لتحقيقه .من هنا ،فإن هذا المنطلق من الالزم التركيز عليـه لجعـل تأهيـل وتـدريب
الكـ ـوادر البشـ ـرية األولوي ــة بحي ــث يتمكنـ ـوا م ــن مواكب ــة المتغيـ ـرات والتط ــورات الكبيـ ـرة ف ــي تكنولوجيـ ـا
االتصاالت والمعلومات.
يعتبر النجاح اإلستراتيجي على أنه الدور المحوري الـذي يسـهم فـي تعزيـز القـيم والمعتقـدات
والسلوكيات لدى العاملين في المنظمة ،من اجـل التوجـه نحـو تطبيـق المفـاهيم اإلداريـة الحديثـة وهـو
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احد الركائز األساسية في تحسين أداء المنظمات .كما أن المحرك الرئيسي للجودة هو ثقافة النجـاح
والتميز فيتم اعتبارها على أنها عصب المنظمات وشريانها ،والذي يعمل علـى نقـل العـادات والتقاليـد
والقيم المشتركة ما بين العاملين واللغة التي يتفاهمون بها.
وبناء على ذلك فإنه من الواجب على المنظمات أن تتولى االهتمام الكافي والعناية
األفضل للنجاح اإلستراتيجي فيما يخص أعمالها ويتسنى ذلك من خالل االعتماد الكبير على
اإلستراتيجية ) (Strategyبحيث أنها تترجم األفعال التي تتمثل بتحديد التوجه الطويل األمد والرؤية
اإلستراتيجية ،ومن ثم العمل على إيصال هذه الرؤية إلى الجهات المعنية ذات الوالء ،والقوة التي
يجب التحلي بها من أجل إدراك هذه الرؤية وتحقيقها ،بحيث يتم الهام اآلخرين نحو التوجه لالتجاه
الصحيح (.)Crow, 2013

 2-1مشكلة الدراسة
مشكلة الدراسة الحالية تم تشخيصها من مصدرين ،هما األدبيات والمقابالت غير المهيكلة.
فقد أشارت األدبيات أن هناك نقص في الدراسات التي تناولت عوامل النجاح الحرجة ومـدى تأثيرهـا
بنجـاح المنظمـات ،فقـد أشـارت د ارسـة ) Hietschold, Reinhardt, & Gurtner (2014أنـه فـي
ظل المنافسـة الشـديدة والطلـب المت ازيـد مـن قبـل العمـالء وللتطـوير المسـتمر وتحقيـق الميـزة التنافسـية
بشــكلها المطلــوب يجــب االهتمــام والتركيــز علــى عوامــل النجــاح الحرجــة لمــا لهــا دور فــي تحقيــق مــا
تسـعى إليــه المنظمــات مـن أهــداف وغايــات ،إال أن هــذه الد ارسـة أشــارت إلــى أن هنـاك لــبس فــي فهــم
وتحديد عوامل النجاح الحرجة و أي العوامل تحقق للمنظمات النجاح االستراتيجي بالشكل المطلوب
لذا أوصت بدراسة عوامل النجاح الحرجة بعمق وتحديدها بشكل دقيق ،كما وضحت د ارسـة المـالكي
( )2212أن هن ــاك عالق ــة االرتب ــا القوي ــة الموج ــودة م ــا ب ــين عوام ــل النج ــاح الحرج ــة ونج ــاح إدارة
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المشــروع علــى المســتوى العــام ،أوصــت هــذه الد ارســة بضــرورة االهتمــام وتوجيــه اإلدارات العليــا نحــو
التش ــخيص المبك ــر لعوام ــل النج ــاح الحرج ــة الت ــي تعم ــل بالت ــأثير عل ــى نج ــاح إدارة المش ــروع وفقـ ـا
لطبيعـته.
من خالل متابعة األحداث االقتصادية والتغييـرات فـي البيئـة المحيطـة ،فقـد الحـ أن حاجـة
الشــركات الصــناعية بكافــة أحجامهــا ومســتوياتها لضــرورة القيــام بــادوار إســتراتيجية فاعلــة ،قــد أصــبح
أم ار ملحا مـن أجـل ارتبـا تطبيـق مختلـف الخطـط واإلسـتراتيجيات بـأداة توجيـه فاعلـة تمتـاز بـالوعي
الكافي لألسلوب العملي في تحريـك األعمـال فـي هـذه الشـركات اسـتنادا علـى نهـج اسـتراتيجي طويـل
األمد يقوم بخدمة األهداف المنشودة.
وبعــد القيــام باســتطالع آراء بعــض اإلداريــين فــي الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة
عمــان مــن خــالل المقــابالت غيــر المهيكلــة كمــا هــو موضــح فــي الملحــق رقــم ( )1قــد توصــل مــن
خاللهــا علــى أنــه ثمــة لــبس فــي فهــم أهميــة عوامــل النجــاح الحرجــة وقــدرات رأس المــال البشــري بمــا
يحقق النجاح اإلستراتيجي ،باإلضـافة إلـى غيـاب المعرفـة الحقيقيـة الفعليـة لـدى بعـض اإلداريـين فـي
اإلدارات العليــا بهــذه العوامــل والقــدرات ،وأيضــا غيــاب الــوعي التنظيمــي للــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه
اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق النجاح المنشود ،كل ذلك ارتبط بعدم وجود كوادر متخصصـة ولـديها
الق ــدرة عل ــى العم ــل ف ــي مج ــال تط ــوير الرؤي ــة المس ــتقبلية والعم ــل عل ــى تحدي ــد وتط ــوير األه ــداف
اإلســتراتيجية والقيــام بتنشــيط العمــل بمــا يتماشــى مــع خدمــة األهــداف اإلســتراتيجية العامــة والخاصــة
والمجتمعية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
ومن خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتـي :ما أثر عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس
المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي(,من وجهة نظـر مـديري اإلدارة العليـا والوسـطى فـي
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان)؟
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 3-1أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة ساعية إلى تحقيق األهداف التالية:
 -1توضيح أثر عوامل النجاح الحرجة التي تتجلى بـ(كفاءة اقتصاديات الحجم والتغير
التكنولوجي وجوده المنتجات) في العمل على تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
 -2تسليط الضوء على مستوى تطبيق وتبني الشركات الصناعية األردنية التي تم إدراجها في
بورصة عمان لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري والنجاح اإلستراتيجي.
 -3معرفة أثر عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري في تحقيق النجاح
اإلستراتيجي ومعرفة مدى انعكاسها على تحقيق وتعظيم كفاءة وفعالية الشركات الصناعية
األردنية التي تم إدراجها في بورصة عمان.
 -4معرفة األثر غير المباشر لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات
رأس المال البشري متغي ار وسيطا.

 4-1أهمية الدراسة
يمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية بالجوانب اآلتية:
 -1تحمل هذه الرسالة بمضمونها أهمية معرفية عبر تسليط الضوء على موضوعات جديدة
وهي عوامل النجاح الحرجة والنجاح االستراتيجي وقدرات رأس المال البشري ودورهما في
تحقيق الربحية والنمو للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
 -2تأتي أهمية الدراسة من أهمية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان كونها شركات
رائدة تبحث عن التقدم والتميز باستمرار.
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 -3ستفتح هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين للتوسع في دراسة أثر عوامل النجاح الحرجة في
تحقيق النجاح االستراتيجي بوجود قدرات رأس المال البشري متغي ار وسيطا.
 -4تقديم توصيات للمعنيين في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تساعدهم في
تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل التركيز على عوامل النجاح الحرجة ورأس المال
البشري.

 5-1أسئلة الدراسة وفرضياتها
فــي إطــار مــا تقــدم يمكــن تحديــد مشــكلة الد ارســة الحاليــة بالس ـؤال الرئيســي اآلتــي :مـــا أثـــر
عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي (من وجهة نظر
مديري اإلدارة العليـا والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان)؟ ويتفـرع منـه
األسئلة المحورية اآلتية:
الس ـلال األول :ه ـل يوجــد أثــر لعوامــل النجــاح الحرجــة التــي تتجلــى بـــ(كفاءة اقتصــاد ات الحجــم
التغيــر التكنولــوجي جــودة المنتجــات) فــي تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي فــي الشــركات الصــناعية
المدرجة في بورصة عمان عند مستوى الداللة ( )0.05؟
السـلال الثــاني :هــل يوجـد أثــر لعوامــل النجــاح الحرجــة التــي تتجلــى بـــ(كفاءة اقتصــاد ات الحجــم
التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في قدرات رأس المال البشـري مـن وجهـة نظـر مـديري اإلدارة
العليــا والوســطى فــي الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــان عنــد مســتوى الداللــة(  
 )0.05؟
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السلال الثالث :هل يوجد أثر لقدرات رأس المال البشري التي تتجلى بـ(المعارف المهارات
الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي من وجهة نظر مديري اإلدارة العليا والوسطى في
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى الداللة ( )0.05؟
السلال الرابع :هل يوجد أثر لعوامل النجاح الحرجة مع وجود قدرات رأس المال البشري متغي اًر
وسيطاً في تحقيق النجاح اإلستراتيجي من وجهة نظر مديري اإلدارة العليا والوسطى في الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة ( )0.05؟

فرضيات الدراسة
تستند هذه الدراسة على الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجد أثر لعوامل النجاح الحرجة التي تتجلى بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي
جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة
عمان عند مستوى داللة ( )0.05؟
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )  0.05لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس
المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية األولى:
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى ( ) 0.05لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة
بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
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الفرضية الثانية:
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى ( ) 0.05لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة
بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في قدرات رأس المال البشري.
الفرضية الثالثة:
 :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )  0.05لقدرات رأس المال البشري
المتمثلة بـ(المعارف المهارات الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
الفرضية الرابعة:
 :H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )  0.05لعوامل النجاح الحرجة في
النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات رأس المال البشري متغي اًر وسيطاً.
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 6-0أنموذج الدراسة
قام الباحث بتصميم وتطوير نموذج خاص بهذه الدراسة .والشكل التالي رقم ( )1-1يوضح عالقات
هذه المتغيرات.
المتغير المستقل

المتغير التابع

عوامل النجاح الحرجة

النجاح االستراتيجي

Ho1

-البقاء

-اقتصاديات الحجم الكبير

-التكيف

-التغير التكنولوجي

-النمو

-جودة المنتجات

Ho3

Ho2

المتغير الوسيط
قدرات رأس المال البشري
 -المعارف

Ho4

 المهارات -الخبرات

الشكل ()0-0

أنموذج الدراسة
المتغير

المرجع والدراسات التي تم االعتماد عليها

المتغير المستقل األول :عوامل النجاح

دراسة ( )Dominique, 2015ودراسة ( & Thompson

الحرجة

)Strickland, 2006

المتغير الوسيط :قدرات رأس المال

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

البشري

 )2011ودراسة ()Bontis & Fitz-enz, 2002

المتغير التابع :النجاح اإلستراتيجي

دراسة (الركابي ،)1991 ،دراسة ()Ghurchiau et el., 2010
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 7-1تعريف المصطلحات:
أوال :المتغير المستقل :عوامل النجاح الحرجة :هي عبارة عن مجموعة من العوامل تسهم في
مساعدة المنظمة على تحقيق النجاح اإلستراتيجي بواسطة حشد الموارد والقدرات المتوفرة التي
تصحب عمليات صياغة وتطبيق استراتيجيات تناسب مجال عملها ومن خالل بذل الجهود الكبيرة
(.)Wheelen & Hunger, 2014
التعريف اإلجرائي عوامل النجاح الحرجة:
هي مجموعة العوامل التي تحقق للشركات الصناعة المدرجة في بورصة عمان النجاح
االستراتيجي وتتمثل ب (اقتصاديات الحجم الكبير ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) ويمكن
تحديد مستواها من خالل إجابة أفراد العينة على أسئلة االستبانة.
وسوف يتم اختبار هذا المتغير من خالل المتغيرات الفرعية التالية:
 -1كفــاءة اقتصــاد ات الحجــم :يتجلــى هــذا المتغيــر الفرعــي فــي انخفــا

تكلفــة الوحــدة التــي يــتم

إنتاجهــا والتــي حصــلت عليهــا الشــركة عــن طريــق زيــادة كميــة اإلنتــاج ،وكخاصــية مــن خصــائص
العمليــة اإلنتاجيــة المتمثلــة فــي أن ارتفــاع عــدد الوحــدات التــي يــتم إنتاجهــا مــن ســلعة مــا ينــتج عنــه
انخفا

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

وتعرف إجرائيا :بأنها عملية تسعى إلى تحقيق انخفا

في تكلفة الوحدة التي يتم إنتاجها من خالل

زيادة اإلنتاجية في شركات الصناعة المدرجة في بورصة عمان.
 -2التغير التكنولوجي :ويقصد بهذا المتغير الفرعي أن يحوي شامال التغيير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت القائمة على القيام بتغييرات جوهرية جذرية في مضمون األنشطة التنظيمية وأساليب
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انجازها ونوعية المهارات التي من المفتر

أن يكتسبها العاملون ،وأنما

االستجابة اإلدارية

المطلوبة من اجل التعامل الفعال مع تلك المتغيرات (العميان.)2223 ،
وتعرف إجرائيا :بأنه قدرة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على استخدام التكنولوجيا
بصورة تنسجم مع التغيرات الحادثة بالبيئة المحيطة وتحقق للمنظمات النجاح االستراتيجي.
 -3جودة المنتجات :وهو المتغير الفرعي الذي تنتج به المنظمة سلعة أو تقوم بتقديم خدمة ذات
مستوى عال من الجودة المتميزة ،تتماشى مع رضا المستهلكين بحيث تكون قادرة من خاللها على
الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتماشى مع ما يتوقعونه .ويتم ذلك من خالل
مقاييس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ،وإيجاد صفة التميز فيهما (العقيلي،
.(2229
وتعرف إجرائيا :بأنها مجمل الخصائص والسمات للمنتج أو الخدمة التي تجعله قاد ار على تلبية
االحتياجات التي يتطلبها المستهلك.
ثانيا :المتغير الوسيط :رأس المال البشري :وهو ما يحصل عليه اإلنسان عن طريق نظم التعليم
النظامية وغير النظامية من المفاهيم المرتبطة بالمعارف والمعلومات من جهة ،والمهارات والخبرات
وعناصر األداء من جهة ثانية واالتجاهات والسلوكيات والمثل والقيم من جهة ثالثة ،حيث أنه
يساهم ذلك في تحسين إنتاجيته وتزيد بالتالي من المنافع والفوائد الناتجة عن استخدام رأس المال
البشري (المصري.)2113 ،
وتعرف إجرائيا :بأنه المعرفة ،المهارات والقدرات التي يكتسبها الفرد عادة أما عن طريق التعلم أو
الخبرات ،وتتمثل ب (المعرفة ،المؤهالت ،والخبرة) ويمكن تحديد مستواها من خالل إجابة أفراد
العينة على أسئلة االستبانة.
وسوف يتم اختبار هذا المتغير من خالل المتغيرات الفرعية التالية:
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 -0المعرفة :هي مجموعة من استخدام البيانات والمعلومات والتجربة المكتسبة من خالل التعلم
والممارسة ،وهي التي تجعل من يملكها قادر على التجاوب مع المستجدات التي تواجهه ،ومن ثم
تجعله أكثر استطاعة للوصول إلى حلول أفضل للمشاكل التي تقع في مجال معرفته (الظاهر،
.)2229
وتعرف إجرائيا :بأنها المعلومات والخبرات البشرية التي تتجمع في عقول األفراد.
 -7المهارات :هي مدى قدرة المنظمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية في أداء الدور الحيوي الذي
يطلب منها ،وامتالك المنظمة كوادر بشرية ذوو تأهيل علمي وتمتلك الخبرة العلمية المكتسبة
والوعي بالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم وجودها لدى العاملين ،وان يكون أعداد العاملين
كافيا لتولي وممارسة األعمال ،باإلضافة إلى ما يملكونه من قناعة وحماس تجاه العمل ( Bontis,
.)et al., 2010
وتعرف إجرائيا :قدرة الفرد على انجاز عمل معين بدقة عالية وسرعة نتيجة لما يمتلكه من معارف
وخبرات و مؤهالت تسهل انجاز المهام الموكلة إليه بحرفية عالية.
 -3الخبرة :هي المعرفة بالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم توفرها لدى العاملين في المشاريع
الريادية التي تجعلهم مؤهلين ألداء الدور الحيوي الذي يطلب منهم وتسمح بممارسة عملهم الريادي
بكفاءة وفعالية باإلضافة إلى المؤهالت المكتسبة لدى العاملين التي ستساعدهم ألداء ذلك
(.)Bontis, et al., 2009
وتعرف إجرائيا :هي قدرة الفرد على انجاز عمل ما في وقت أقل وبدقة أعلى نتيجة لتراكم المعرفة
لديه.
ثالثا :المتغير التابع :النجاح اإلستراتيجي :هي قدرة وقابلية الشركات المبحوثة على ممارسة
نشاطاتها وفق أفضل المعايير المتعارف عليها ،وقدرتها الستغالل الموارد المتوفرة بشكل أفضل من
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مثيالتها ،وتحاف

على ديمومتها في األجل البعيد من خالل بناء الجدران األساسية وعالقتها

الحسنة مع كل األطراف التي تتعامل معها ،وقيمة العمل لديها.
ويعرف إجرائيا :بأنها مدى تنفيذ وتقييم الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان لخططها
واستراتيجياتها بصورة تحقق لها الميزة التنافسية والمكانة المرموقة بين منافسيها ،وتتمثل بـ(البقاء،
التكيف ،النمو) ويمكن تحديد مستواها من خالل إجابة أفراد العينة على أسئلة االستبانة.
وسوف يتم اختبار هذا المتغير من خالل المتغيرات الفرعية التالية:
-1البقــاء :هــو مــا تســعى الشــركات لتحقيقــه وعكــس ذلــك فــان الشــركات تنتهــي عنــدما تكــون غيــر
متماشية للتغيرات التي تحصل في محيطها (الصيرفي.)2225 ،
ويعــرف إجرائيــا :وهــو اســتم اررية الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــان ومحافظتهــا علــى
مكانتها السوقية وميزتها التنافسية.
-2التكيف :وهو استطاعة الشركة على التكيف بشكل سريع مع بيئة العمل وما يحصل من أحداث
فيهـا ومـن المفتــر

أن تسـتطيع إدارة التغييـر التعامــل والتوافـق والتكيـف معهــا وتحسـين قـدرتها علــى

البقاء والنمو (العميان.)2113 ،
ويعرف إجرائيا :بأنه قدرة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على التأقلم بصورة مستمرة
وسريعة مع التغيرات الحاصلة بالبيئة المحيطة بصورة تحقق البقاء واالزدهار لها.
-3النمـو :هــي الجوانــب التـي علــى الشـركة أخــذها بحيــث تسـاعدها علــى التطــور والنمــو واالزدهــار
بــالرغم مــن التغييـرات المحدثــة فــي بيئــة المنظمــة بشــكل مت ازيــد والتــي تتجــه نحــو التعقيــد (الصــيرفي،
.)2225
ويعرف إجرائيا :بأنه قدرة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على التطور وتقدم
وزيادة حصة التنافسية لديها.
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 8-1حدود الدراسة
 -1الحدود المكانية :تم اقتصارها على الشركات الصناعية األردنية التي تـم إدراجهـا فـي سـوق
عمان المالي.
 -2الحــــدود البشــــرية :تـــم اقتصـ ــارها علـ ــى آراء المـ ــديرين فـ ــي اإلدارات العليـــا والوسـ ــطى فـ ــي
الشركات الصناعية األردنية.
 -3الحدود الزمانية :خالل الفصل األول من تشرين األول  2215ولغاية آب .2216
 -4الحــدود العلميــة :تــم اقتصــارها علــى قيــاس أثــر عوامــل النجــاح الحرجــة اإلســتراتيجية التــي
تتجلى بـ(كفاءة اقتصـاديات الحجـم ،التغيـر التكنولـوجي ،جـودة المنتجـات) ( Dominique,
 )2015و( )Thompson & Strickland, 2006وقـدرات رأس المـال البشـري بــما فـي
ذلـك ( المعـارف ،المهـارات ،الخبـرات ) ) )Khalique et al., 2011و( Jashapara,
 )2011و( )Bontis & Fitz-enz, 2002مـن أجـل تحقيـق النجـاح التنظيمـي (الركـابي،
 )1991و(.)Ghurchiau et al., 2010
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
المبحث األول
األدب النظري
 0-7مقدمة
ساهمت الثورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة بتعظيم قيمة المعرفة وقيمة من يمتلكها
بشكل كبير ،فأصبح يتم قياس قوة الدول بما يمتلكه أفرادها وشركاتها من معارف وقدرات ومهارات
تميزهم وتمكنهم من القدرة على استخدامها وإعادة استخدامها ،وتطبيقها من خالل أفضل الطرق من
أجل االستفادة منها إلى الحد األعلى ،حتى تستطيع تلك الشركات انتزاع القيمة التنافسية التي يتم
إضافتها وتجعلها تتميز عن غيرها من الشركات وتمكنها من القدرة على البقاء في السوق والقدرة
على التعامل باإلضافة إلى االستجابة لكافة التغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية.
لطالما كان ثمة تحول متسارع نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة كما يمكننا القول ،فإن
قوة التغييـر الصـاعدة فـي الشـركات هـي تتمثـل بـرأس المـال البشـري وتكوينـه وإدارتـه واسـتثماره ،وبمـا
ا
أن العالقات واإلمكانات الفكرية التي لم يتم استغاللها في الشركات ما زالت كثيرة ،فمن الـالزم علـى
الشركات أن تتجـه باتجـاه إدارة هـذه األصـول والعمـل علـى تنميتهـا وتطويرهـا مـن أجـل الوصـول إلـى
طاقتهــا الفكريــة واإلبداعيــة القصــوى عــن طريــق تكــوين محفظــة إلدارة األصــول الفكريــة ،وإدارة رأس
المــال البشــري بشــكل أكثــر فاعليــة علــى أنــه المصــدر الحيــوي األهــم لميزتهــا اإلســتراتيجية ( Hsu,
.)2006
إن إستراتيجية النجاح المستقبلية مبنية على عوامل النجاح الحرجة والتـي يـتم اعتبارهـا علـى
أنها ترسيخ وتأكيد لقوة الشركة وتحقيق ألهداف اإلستراتيجية التي تم التخطيط لها والتي تسعى إدارة
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المعرفــة لتحقيقهــا باإلضــافة إلــى قــدرتها عل ــى النجــاح والمنافســة ،فيجــب علــى المــديرين أن يفهمـ ـوا
عوامل النجاح الحرجة ومكوناته ،وتطوير ممارسات إدارية تقوم بدعم عمليات المعرفة ( Choong,
.) 2008
إن السبب وراء دفع المؤسسات بالتوجه نحو البحث عن المحددات والعناصر التنظيمية
الالزمة إلدارة أعمالها ضمن رؤية واضحة هو ازدياد توجه دول العالم نحو تطوير اقتصادياتها
على قواعد تنافسية في البيئة العالمية المتفاعلة ،وبطريقة تجعلها قادرة على البقاء (الدوري وصالح،

.)2229

 7-7عوامل النجاح الحرجة
هنالك مجموعة من العوامل الجوهريـة الجذريـة والحرجـة التـي تواجـه المنظمـات والتـي تعتبـر
فــي الوقــت ذاتــه علــى أنهــا عوامــل ومقومــات للنجــاح وفــي حالــة عــدم وجودهــا وإتاحتهــا فإنهــا تعتبــر
معوقات بل مشاكل جوهرية من أجل تطبيقها فعلى سبيل المثال عدم وضوح الرؤية اإلستراتيجية أو
عدم تقديم الدعم والمساعدات والتسهيالت وعدم وجود إدارة تتخصص بممارسة األنشطة التي تطلب
منهــا وعــدم االهتمــام باســتثمار العقــول المبدعــة والعمــل علــى تحويلهــا إلــى قيمــة ســوقية ،وعــدم وجــود
بيئة قانونية تشريعية التي من الضروري وجودها وغيرها مـن األسـباب األخـرى التـي منعـت مـن قيـام
المنظمات بمهامها ووظائفها.
نجــاح المنظمــات يـرتبط بشــكل كبيــر فيمــا إذا تواجــدت القناعـة لــدى المــدراء بالفوائــد والنتــائج
الت ــي تتحق ــق عن ــد قيامه ــا ب ــأداء مهامه ــا ،باإلض ــافة إل ــى أنه ــا تـ ـرتبط فيم ــا يعكس ــه الش ــعور المتعل ــق
باالطمئنان لكـون اإلدارة مطمئنـة لسـير عمليـة هـذه لعوامـل التـي تحقـق النجـاح علـى األفـراد مـن بـث
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لـروح التفــاؤل بالمســتقبل واالســتقرار .ووفقــا لطبيعــة المــدير واألفـراد العــاملين بهــا فــإن مؤشـرات نجــاح
المنظمات تختلف من منظمة إلى أخرى ).(Balogun & Hailey, 2009
إن أحــد األنشــطة أو المهــام الهامــة فــي مجــال تقــويم إســتراتيجية المنظمــة هــو تحقيــق أهــداف
المنظمــات والتــي تتضــمن مقارنــة النتــائج بالمعــايير التــي تــم تحديــدها مســبقا وتحليــل االنح ارفــات إذا
وجدت حتى يمكن بواسطته إجراء التصحيحات الضرورية ،واألخذ بعين االعتبـار درجـة التبـاين بـين
األداء الفعلي واألداء المطلوب الذي يسمح به حتى يظل األداء ضمن درجة من المواءمـة والتناسـب
مــع الخطــة األصــلية حتــى تعــد مقبولــة طالمــا أنهــا ال تتجــاوز الحــدود التــي تــم االتفــاق عليهــا (عبــد
المحسن.)2212 ،
إن واحدا من األسباب التي تعد دافعا للشركات األردنية من أجل السعي للبحـث عـن أنظمـة
عوام ــل النج ــاح الحرج ــة ه ــو زي ــادة ح ــدة المنافس ــة الت ــي تواجهه ــا الش ــركات الص ــناعية األردني ــة م ــن
الشــركات العالميــة التــي امتــازت فــي اســتخدام وســائل إداريــة حديثــة وتــوفير اإلنتــاج فــي وقــت قــد تــم
تحدي ــده وأس ــاليب خف ــض التك ــاليف لت ــدعيم الم ازي ــا التنافس ــية باإلض ــافة إل ــى العم ــل عل ــى تخف ــيض
التكاليف بواسطة تبني أساليب حديثة تسهم في خفض تكاليف إنتاجها من جهـة ورفـع جـودة اإلنتـاج
مــن جهــة أخــرى مــن أجــل الحفــا علــى الحصــة الســوقية الخاصــة بمنتجاتهــا فــي مواجهــة الشــركات
المنافسة ،والسعي إلى تحقيق النجاح اإلستراتيجي عن طريق رفع كفـاءة العمليـات اإلنتاجيـة .وهنـاك
مجموعــة مــن عوامــل النجــاح الحرجــة التــي تــم االســتناد عليهــا علــى أنهــا متغي ـرات مســتقلة فــي هــذه
الدراسة فهي:
أوال :كفاءة اقتصاد ات الحجم:
إن مــا تســعى المنظمــات إليــه هــو تــدعيم الم ازيــا التنافســية التــي تتميــز بهــا مــن أجــل الحفــا
عل ــى الحص ــة الس ــوقية الخاص ــة بمنتجاته ــا ف ــي العم ــل عل ــى مواجه ــة المنافس ــين بواس ــطة تحس ــين
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متطلبات الجودة وتخفيض وقت اإلنتاج والتسليم وتخفيض تكلفة المنتجـات ،والبيـع بأسـعار تنافسـية،
باإلضــافة إلــى ســرعة وصــول المنتجــات للســوق .يــتم اعتبــار اقتصــاديات الحجــم أحــد األســاليب التــي
يمكن من خاللها تخفـيض التكلفـة فـي العديـد مـن الوظـائف الرئيسـة التـي تسـعى إليهـا المنظمـة علـى
ســبيل المثــال الشـراء واإلنتــاج والتخـزين عــن طريــق الــتخلص مــن مختلــف أوجــه اإلسـراف ،واألنشــطة
واالستمرار في تحسين جودة المنتجات وتخفيض أوقات أداء العمليات (نجم.)2214 ،
تعرف كفاءة اقتصاديات الحجـم بالفلسـفة التـي تعتمـد علـى إمكانيـة الشـركات الكبيـرة الحجـم،
من خالل خفض التكـاليف اإلنتاجيـة التـي تـدفعها بشـكل ملمـوس وذلـك بواسـطة الـربط بـين عمليـات
التصنيع واإلنتاج وطلبات العمالء وشراء المواد الخام ،ويتسنى ذلك من خالل بدء العملية اإلنتاجية
عــن طريــق طلبــات الش ـراء مــن العمــالء الت ـي تعمــل علــى تحديــد احتياجــات القســم األول فــي الخــط
اإلنتاجي الذي يدعى بنظام السحب (.)Wheelen & Hunger, 2014

من اإلستراتيجيات التي أجمع الباحثون على أنها تحقق الميزة التنافسية للمنظمـة هـي كفـاءة
اقتصاديات الحجم وتخفيض التكلفة ،وبـالرغم مـن اخـتالف أرائهـم حـول الطـرق التـي يـتم مـن خاللهـا
تحقيق الميزة التنافسية ،إال أن من أهم وأكثر اإلسـتراتيجيات المتبعـة مـن قبـل الشـركات هـو تخفـيض
التكلفــة .ويقصــد بــذلك قــدرة المنظمــة علــى تصــميم ،وتصــنيع ،وتســويق منتجــات بأقــل تكلفــة ممكنــة
بالمقارنة مع منافسيها ،مما يجعلها قادرة على تحقيق أرباح أعلى (.)Kotler & Keller, 2013

يجب على كل منظمة أن تركز على كفاءة اقتصاديات الحجم بحيث تجعل تكاليف إنتاج
وتسويق منتجاتها أدنى من المنظمات المنافسة لها .كذلك تحقق المنظمة ذلك من خالل امتالك
التكنولوجيا األفضل ,وموارد أولية ارخص ،وكفاءة عمليات التسويق وكذلك استغالل أفضل للطاقات
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اإلنتاجية ،وفعالية نظم اإلنتاج ،وكفاءة عمليات النقل والتخزين ونظم الصيانة .هنالك عدة شرو
يجب توافرها لتحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسين هي (خليل:)2213 ،
 -1نوعية المنتج المقدم.
 -2وجود طلب مرن للسعر ،فإن زيادة مشتريات المستهلكين للسلعة سببه تخفيض في السعر
مع المحافظة على الجودة.
 -3عدم وجود طرق كثيرة لتمييز المنتج.
 -4وجود معدات إنتاجية ذات كفاءة عالية.
إن المنظمــات التــي تقــدم منتجاتهــا بكلفــة أدنــى مــن المنافســين لهــا هــي نفســها التــي تســعى
للحصــول علــى حصــة ســوقية اكبــر علــى أنهــا قاعــدة تحقــق مــن خاللهــا نجاحهــا وتفوقهــا ،فالهــدف
ألعمليــاتي ال ـرئيس للمنظمــات التــي تتنــافس مــن خــالل الكلفــة هــو الكلفــة األقــل بمنظــور اقتصــاديات
الحجـم ،وحتــى المنظمــات التـي تتنــافس مــن خــالل الم ازيـا التنافســية األخــرى غيـر الكلفــة ،فهــي تعمــل
ساعية لتحقيق كلف منخفضة للمنتجات التي تقوم بإنتاجها (.)Slack, et. al, 2014
كذلك فإن ما تستند عليه كفاءة اقتصاديات الحجم هو السعي إلى تخفيض كلف اإلنتاج
مقارنة بالمنافسين وإدارة العمليات ،والسعي إلى أسعار تنافسية تؤكد على الميزة التنافسية الخاصة
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
والتحسين المستمر لجودة المنتجات ،حيث يعتبر ذلك قاعدة مهمة لخفض التكاليف ،أيضا مساعدة
المديرين في دعم وإسناد إستراتجية المنظمة بحيث تكون قائدة ريادية للسوق في مجال التكلفة
(العزاوي.)2225 ،
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هنالــك العديــد مــن المنــافع ناتجــة عــن اقتصــاديات الحجــم ،لــذا فــإن االتجــاه يت ازيــد نحــو ذلــك،
ومن أبرز هذه المنافع الكفـاءة فـي اسـتخدام المـوارد ،وإ ازلـة الهـدر ،وترشـيد تكـاليف اإلنتـاج ،سيسـبب
تبني اقتصاديات الحجـم تخفـيض تكلفـة الوحـدة المنتجـة علـى ذات الدرجـة مـن األهميـة ،األمـر الـذي
ينتج زيادة القدرة التنافسية الخاصة بالشركة ،فيما إذا قد تم تطبيقها من قبل الشركات الصـناعية فـي
األردن فإنــه ســيؤدي إلــى زيــادة كفاءتهــا وقــدرتها اإلنتاجيــة والتنافســية ومــن ثــم تحســين األداء لهــذه
الشركات.
ثانيا :التغير التكنولوجي:
تتطلــب ثــورة االتصــاالت والمعلومــات التكنولوجيــة مــن وكــالء التغييــر إدخــال معــدات جديــدة
وطرائق ووسائل أعمال جديدة وبذلك فإنهـا تـؤثر فـي أسـاليب اإلدارة وتقـديم الخـدمات ،إذ إال أن هـذه
التـأثيرات أصـبحت بشـكل سـريع تت ازيـد يومـا بعـد يـوم ،حيـث أن الهـدف هـو تقنيـة المعلومـات ،وبـذلك
فــإن العمــل الجــاد علــى اســتخدام تقنيــات متطــورة هــو الحــل الوحيــد للمــديرين ومــن أجــل البقــاء علــى
النمـو والبقــاء فـي المنافســة ،يجـب علــى اإلدارة مـن أجــل الوصـول إلـى الهـدف بكفــاءة عاليـة أن تتبــع
جميع السياسات المتطورة تكنولوجيا ،لذلك فإن التغيرات التي حدثت خالل السـنوات القليلـة الماضـية
جعلت أغلب المنظمات اليوم تتمكن من الحصول على أنظمة ومعلومات إدارية متطـورة تعمـل علـى
ربط العاملين في المنظمة ليس اخذين بعين االعتبار مواقعهم الجغرافية (العطية.)2113 ،
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،
ول ــذلك فان ــه م ــن الض ــروري أن تك ــون ه ــذه المنظم ــات متمكن ــة م ــن االس ــتجابة لمختل ــف التط ــورات
المرتبطة بعملية التغيير والتطوير التنظيمي والتي تتعلق بالمجال العلمي والتكنولوجي ،خصوصا أن
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هــذه التغيـرات تقــوم بالمســاهمة فــي تعميــق وتأكيــد أبعــاد النهــو

فــي الكفــاءة التشــغيلية ،وتســهم فــي

تحسين الجودة والنوعية وزيادة اإلنتاجية (حمود.)2112 ،
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
العالمية الجديدة وذلك من أجل تحقيق ما يلي(:حمود)2112 ،
 -1يقدم التقدم والتطور التكنولوجي فرصـة للمشـاركة بشـكل فعـال فـي الموضـوعات التـي تتعلـق
بالنوعية والجودة وكيفية قياسها بحيث يتم اعتبارها على أنها من أهم المجاالت التي يحـدث
فيها تنافس على مستوى عالمي.
 -2يق ــدم التق ــدم والتط ــور التكنول ــوجي الفرص ــة الكامل ــة م ــن أج ــل نق ــل ط ــرق وأس ــاليب تط ــوير
التكنولوجيا المتقدمـة علـى المسـتوى العـالمي وتنفيـذها علـى المسـتوى المحلـي أو عـن طريـق
عقد االتفاقات وتوقيع العقود المنفردة أو بواسطة اعتماد نظم الحوافز والمكافأة.
 -3ما تحققه عملية انفتاح األسـواق العالميـة مـن أجـل تمكينهـا مـن الـدخول فيهـا بمنتجـات ذات
ميزة تنافسية ونسبية وإمكانية استفادة منظمات األعمال من الفرص.
 -4يــوفر التقــدم والتطــور التكنولــوجي الفرصــة الكاملــة للقيــام بعمليــات نقــل األســاليب اإلداريــة
والتسويقية والتدريبية إلى العالمية.
ثالثا :جودة المنتجات:
إن موضــوع الجــودة فــي العصــر الحــديث يتميــز باهتمــام مت ازيــد 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
التحــديات الداخليــة والخارجيــة ،وأضــحت تشــكل عــامال أساســيا لنجــاح المنظمــات بســبب الــدور الــذي
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تلعبــه فــي اســتغالل المـوارد ،وعمــل موقــع تنافســي فــي الســوق ،إن درجــة تلبيــة الصــفات والخصــائص
الموجــودة فــي المنــتج والمطابقــة لمتطلبــات الزبــائن هــي مــا تعنيــه الجــودة ،حيــث أنهــا تمــنح المنــتج
جاذبية تنافسية إضافية وهي مفيدة للزبائن ،باإلضافة إلى أنها تـرتبط مـع حاجـاتهم ورغبـاتهم الحاليـة
والمستقبلية بشكل كبير (درويش.)2222 ،
إن الجودة تشكل عامال أساسيا لنجاح المنظمات بسبب الدور الذي تحظى به بين استغالل
الموارد ،وتحقيق موقع تنافسي في السوق .إن درجة تلبية الصفات والخصائص الموجودة في المنتج
والمطابقــة لمتطلبــات الزبــائن هــي مــا تمثلــه جــودة العمليــات والمخرجــات ،وهــي تعطــي المنــتج جاذبيــة
تنافسية إضافية باإلضافة إلى أنها مفيدة للزبائن ،وترتبط مـع حاجـاتهم ورغبـاتهم الحاليـة والمسـتقبلية
بشكل كبير(درويش.)2222 ،
ويقصــد بجــودة المنتجــات إنتــاج المنظمــة لمنتجــات ذات مســتوى عــال مــن الجــودة المتمي ـزة،
بحيــث تكــون قــادرة مــن خــالل ذلــك علــى الوفــاء باحتياجــات العمــالء وال ـوالء برغبــاتهم وبشــكل ي ـوائم
توقعــاتهم ،وتحقيــق الرضــا والســعادة بالنســبة للعمــالء .ومــن خــالل مقــاييس موضــوعة مســبقا قــد تــم
وضــعها إلنتــاج الســلعة أو تقــديم الخدمــة ،وإيجــاد صــفة التميــز فيهمــا ي ـتم مــا ســبق ذك ـره (العقيلــي،
.(2229
ويشير ( Kotler & Keller (2009أن مصطلح الجودة يتمحور حول مفهـومين يرتبطـان
ببعضــهما ارتباطــا وثيقــا ،فيركــز األول علــى المنــتج س ـواء كــان ســلعة أم خدمــة ويركــز الثــاني علــى
الزبــائن ،ومــن هنــا فقــد تكونــت وجهــة نظــر مختلفــة تقــوم بــالتركيز علــى معنــى الجــودة يجــب أن يــتم
النظــر إليــه مــن منظــورين همــا :وجهــة نظــر الزبــائن ،ووجهــة نظــر المنــتج .وجــودة التصــميم تعنــي
الجــودة مــن وجهــة نظــر المســتهلك ،والتــي تبــين الخصــائص واألبعــاد المختلفــة للجــودة ،والتــي تحظــى
باألداء العالي بحيث تمثل خصائص المنتج والتي تهدف إلى إقناع الزبائن باإلضافة إلى السعر في
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مرحلة التصميم ،حيث أن المنتج الجيد لن يحقق المطلـوب والغايـة المطلوبـة مـن وراء الجـودة إذا لـم
يكن مناسبا في سعره .فإن الجـودة تعنـي جـودة المطابقـة والتـي هـي عبـارة عـن المطابقـة للمواصـفات
الخاصة بالتصميم فيما يتعلق بالمنتج ،بحيث يكـون المنـتج أو الخدمـة قـد تـم إنتاجهـا طبقـا للتصـميم
الموضوع سابقا ،وكذلك الكلفة ،فإن المنتج يهتم بكلفة اإلنتـاج بحيـث تكـون منخفضـة ألنـه إذا كـان
المنــتج كلفتــه عاليــة ،فهــذا يعنــي أن ســعره عــال وبــذلك فــإن الزبــائن لــن يرضــون بــذلك بســبب أنــه لــن
يحقــق القيمــة المطلــوب إدراكهــا ،إذ أن القيمــة المدركــة هــي مقارنــة بــين كلفــة المنــتج بالنســبة الزبــائن،
والمنفعة التي سوف يأخذونها من المنتج.
ووجد كل من ( Krajewsky & Ritzman (2013أن العمالء لديهم الرغبة بمنتجات
تحقق الخصائص المطلوبة من قبلهم ،والخصائص التي يتوقعونها ،بحيث أن الشركات التي ال تقدم
منتجات تلبي حاجات ورغبات العمالء والجودة التي يطلبونها ويتوقعونها فلن تستطيع البقاء
والنجاح في سلوك المنافسة ،وإن من الركائز األساسية في نجاح المنظمة في عالم األعمال هو بعد
الجودة وذلك من خالل تقديم منتجات ذات مواصفات تلبي أو تفوق ما يطلبه الزبائن ،وهذا يساعد
في تعزيز الميزة التنافسية للشركة في السوق .فالجودة هي عملية تتضمن:
 -1تحقيق احتياجات العمالء الحالية والمستقبلية.
 -2المفهوم المتجدد والدائم التغير هو ما يعنيه الجودة وذلك بسـبب ارتباطـه بتحقيـق احتياجـات
العمالء.
 -3ال يقتصر مفهوم الجودة على المنتجات بل يتجاوز ليشمل الخدمات.
 -4إن الجودة عبارة عن عملية تبدأ من العميل وتنتهي به.
إن جودة المنتجات هي إمكانية المنظمة من تقديم منتجات (سلع أو خدمات) متميزة وفريدة
من نوعها ذات جودة عالية ،وخدمات ما بعد البيع بحيث تنال رضا العمالء كما يرى الباحث ،لذلك
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يصبح من الالزم على المنظمة أن تفهم وتحلل مصادر التميز بواسطة أنشطة حلقة القيمة،
والمهارات ،والتقنيات التكنولوجية العالية ،واستغالل الكفاءات ،وانتهاج طرق توسع فعالة ،وسياسات
سعريه وترويجية تمكن المنظمة من زيادة الحصة السوقية.

 3-7قدرات رأس المال البشري
التحول الكبير في النظرة إلى المعرفة ومن يمتلكها ومن يستطيع تحقيق القيمة من خالل
تطبيقها ،قد رافقه تحول المجتمعات التقليدية المعتمدة على االقتصاد التقليدي وموارده التقليدية التي
تتجلى في رأس المال المادي والموجودات المادية األخرى من معدات ومواد أولية وغيرها من
األصول الملموسة ،إلى مجتمعات تستند بشكل أساسي على االقتصاد المعرفي الذي عدل في
مفهوم الموارد األساسية لالقتصاد من ما هو ملموس إلى ما هو غير ملموس ظاه ار في تلك
المعرفة التي تحظى بها المجتمعات وشركاتها وأفرادها ،وأيضا رأس المال البشري الذي يتجلى في
اإلنسان المبدع والذكي والذي لديه القدرة على الوصول إلى المعرفة واالستدالل منها وتنفيذها ومن
ثم إنتاج معارف جديدة تتجلى في ميزة تنافسية وقيمة اقتصادية قد تم إضافتها ،حيث إن رأس المال
البشري ما هو إال أسهم الفرد من الشركة والموظفين (.)Bontis, 2010
لقد ظهر عنصر جديد قد دخل في تشكيل البنية األساسية لرأس المال التقليدي ،وهو رأس
المال الفكري مع األحداث والتطور الكبير في المفاهيم والمعتقدات وظهور تكنولوجيا المعلومات
وانتشار المعلومات والمعرفة ،وإدارتها وازدياد االعتماد على ما يسمى باقتصاد المعرفة وهو
العنصر البشري الذكي والمبدع في االقتصاد .ومع تعدد اآلراء حول المكونات األساسية لرأس
المال الفكري ،لكنها اتفقت على العنصر البشري (رأس المال البشري) والذي تم اعتباره على أنه
األساس .في العديد من الصناعات مثل تطوير البرامج وإدارة االستشارات ،وخدمات المال يعد رأس

22

المال البشري واحدا من المكونات األساسية لرأس المال الفكري وموردا حاسما ،ويشمل الموارد غير
الملموسة مثل القدرات والجهد ،والوقت الذي يعمل العمال على بذله لالستثمار في عملهم
(.)Seleim & Ashour, 2007
يطلــق مصــطلح رأس المــال البشــري علــى امــتالك الخبــرات والمخــزون المعرف ـي والمهــاري،
والقدرة على االختراع .ومن الممكن اكتسـابه فـي كـل م ارحـل الحيـاة مـن سـنين الطفولـة المبكـرة وحتـى
الش ــيخوخة .ومق ــدرة اإلنس ــان عل ــى اكتس ــاب المعرف ــة م ــن مرحل ــة ألخ ــرى تختل ــف م ــن س ــنين عمـ ـره،
والوضع الصحي والنفسي والبيئة التي يعـيش فيهـا يـؤثر علـى اكتسـاب المعرفـة .وتتعـدد الطـرق التـي
يـتم اكتسـاب رأس المـال البشــري فيهـا فهـي متعــددة ومتنوعـة وتتغيـر عبـر الــزمن .ومـن خـالل التعلــيم
الرســمي أو غيــر الرســمي أو عــن طريــق ب ـرامج التــدريب والتأهيــل أثنــاء العمــل أو خــارج العمــل ،أو
بواسطة االعتماد على وسائل اإلعالم ،أو من خالل استخدام شبكات االنترنت والمعلومات ،أو عـن
طريق مراكز البحث والتطـوير ،أو مـن خـالل المطالعـة الخاصـة قـد يـتم اكتسـاب رأس المـال البشـري
(هيال.)2214 ،
ومع تعدد اآلراء حول المكونات األساسية لرأس المال الفكري ،لكنها اتفقت على العنصر
البشري (رأس المال البشري) والذي تم اعتباره على أنه األساس .في العديد من الصناعات مثل
تطوير البرامج وإدارة االستشارات ،وخدمات المال يعد رأس المال البشري واحدا من المكونات
األساسية لرأس المال الفكري وموردا حاسما ،ويشمل الموارد غير الملموسة مثل القدرات والجهد،
والوقت الذي يعمل العمال على بذله لالستثمار في عملهم (.)Seleim & Ashour, 2007
ويعتبر  )2221( Sullivanرأس المال البشري على أنه األساس في خلق القيمة بحيث
انه من منظور التكامل بينهم يعد العامل القادر على التحكم في مدى قد تهيأت الجوانب الهيكلية
والبعد الخاص بالعالقات.
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استنتج  )2213( Roos et al.أنه من خالل كفاءة الموظفين وسلوكهم ،ونشاطهم الفكري
فهم ينتجون منها رأس المال الفكري ،إذ تشمل الكفاءة كال من المهارات والتعليم ،أما السلوك فهو
يغطي األجواء السلوكية لعمل الموظفين ،ويوفر النشا

تغيير للممارسات
ا
الفكري الخاص بالفرد

التي تتيح للموظفين التفكير بحلول إبداعية للمشاكل التي قد تواجهها الشركة ،وعلى الرغم من أنه
يتم اعتبار الموظفين (العنصر البشري) الجزء األكثر أهمية في الشركة إال أنهم غير مملوكين
للشركة.
قام  )2214( Bontisبوصف القدرة التي تمتلكها الشركة الجماعية للحصول على أفضل
الحلول وذلك باإلفادة من معرفة أفرادها (موظفيها) هو رأس المال البشري ،حيث يتم اعتباره بأنه
يقوم بدمج كل من :اإلرث الجيني ،والخبرة ،والسلوكيات ذات العالقة بالحياة والعمل والتعليم .يقوم
رأس المال البشري بالتركيز على المهارات والخبرات وقدرة الفرد على االبتكار واإلبداع والتجديد
اإلستراتيجي والجدارات التي يمتلكها الفرد ،باإلضافة إلى أنه يظهر في مجال البحوث من خالل
تبادل األفكار ،وأحالم اليقظة في المكتب ،وإعادة تشكيل العمليات الجديدة أو تطوير المهارات
الشخصية وإلقاء الملفات القديمة .أما الذكاء المجرد للعضو التنظيمي فيمكن القول بأنه جوهر رأس
المال البشري.
يظهر سعيدي ومولود ( )2224إلى أنه ما تمثله مجموعة المعارف والمهارات والخبرات وكافة
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
االستثمار في الرأسمال البشري هو الحصول على مداخيل أكثر من التكاليف التي تم إنفاقها،
وباإلمكان أن يقوم به الفرد لنفسه أو المؤسسة لموظفيها من خالل التدريب .يظهر أثر االستثمار
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البشري بالقدرة على تحسين نوعية اإلنتاج واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية بحيث أن نتاج
االستثمار البشري ال ينعكس على اإلنتاجية فقط ،وبذلك فإن الحصول على أعلى ناتج من الممكن
الحصول عليه باإلضافة إلى تقليل التكاليف والتي هي المحصلة النهائية الطبيعية المتوقعة.
وكمؤشر على أهمية رأس المال البشري فقـد تـم اإلشـارة علـى أن علماءنـا هـم أصـولنا ،فهـذه
النظـرة إلــى األف ـراد أصــبحت القــوة الرئيســة للشــركات مــن أجــل البقــاء والنمــو وتعزيــز المي ـزة التنافســية
( .)Youndt & Snell, 2011إن رأس المال البشري للشركة هي أكثـر مـن مجـرد أصـول فيزيائيـة
للشركة يتم قياسها في العادة من خالل موظفي الشـركة هـذا مـا أكـده )2211( Youndt & Snell
أيضــا ،وكــال مــن األصــول الملموســة الثابتــة والمتحركــة ،واألصــول غيــر ملموســة ،التــي تشــمل علــى
المه ــارات ،المعرف ــة ،وق ــدرات الموظ ــف الت ــي ي ــتم اس ــتخدامها ف ــي إنج ــاز المهم ــة الت ــي ب ــين يدي ــه،
باإلضافة إلى واألهداف التنظيمية هي ما يقصد به رأس المال البشري ذو المتعدد األبعاد.
إذن أي قدرة تنظيمية انطالقا من أن الشركات ال تفكر ،وال تتخذ قـ اررات ،أو تحـدد المـوارد،
بل األفراد هم من يقومون بهذه األمور هو ما يكمن وراءه رأس المال البشري هو ما يمكن قوله.
ويشير  )2211( Ahangarإلى أن مصدر اإلبداع والتجديد اإلستراتيجي حيث أنه يعمل
على عكس الذكاء الكامل للموارد البشرية للشركة هو رأس المال البشري .ويمكن القول إن تحقيق
إمكانات رأس المال البشري القصوى هو ما يمكن لرأس المال الفكري للشركة أن يفعله ،حيث أنه
إذا كانت الشركة تملك رأس مال هيكلي قوي يتألف من البنية التحتية لرأس المال البشري ،نظام
عمل جيد ،وثقافة تعاونية جيدة هو ما يجعل الشركة تحقق إمكاناتها من خاللها .حيث يعد رأس
المال الهيكلي والذي يتضمن عمليات اإلبداع والتنمية رابطا مهما يسمح لرأس المال الفكري
الوصول إلى القدر األعلى من قوته وقدراته.
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امتالك الشركة لقوة رأس المال البشري والمتمثل في قدرات الموظف المسـتخدمة فـي تحقيـق
المهمــة التــي بــين يديــه ،واألهــداف التنظيميــة هــو مــا يكمــن فــي قــوة رأس المــال البشــري والــذي يســتند
على المعارف المهارات والخبرات ،التي تعرف بالقدرات التي تم اعتمادها على أنها متغيرات وسيطة
في الدراسة الراهنة وفيما يلي نبذة عنها:
أوال :المعارف:
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 قاد ار على
التجاوب مع المستجدات والتغيرات التي تواجهه ،وتجعله يمتلك القدرة األكثر على الوصول إلى
حلول أفضل للمشاكل التي تقع في مجال المعرفة التي يمتلكها (الظاهر.)2229 ،
ثانيا :المهارات:
هي مدى قدرة المنظمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية في أداء الدور الحيوي الذي يطلب
منها ،وامتالك المنظمة كوادر بشرية ذوو تأهيل علمي وتمتلك الخبرة العلمية المكتسبة والوعي
بالقوانين واألنظمة ومعايير العمل الالزم وجودها لدى العاملين ،وان يكون أعداد العاملين كافيا
لتولي وممارسة األعمال ،باإلضافة إلى ما يملكونه من قناعة وحماس تجاه العمل ( Bontis, et
.)al., 2010
ثالثا :الخبرات:
هي المعرفة التي تعطيهم قدرات إضافية على القيام بالمهام التـي توكـل إلـيهم والتـي تجعلهـم
مــؤهلين ألداء الــدور الحيــوي الــذي يطلــب مــنهم والتــي تســمح بممارســة العمــل بكفــاءة وفعاليــة وهــي
المعرفـة بــاألمور الباطنــة ويســتند مفهــوم الخبـرة علــى الجوانــب العلميــة والفنيــة التــي يكتســبها والواجــب
على العاملين أن يحظوا بها في الشركة ،ويكون اإلنسان قد اكتسب هذه الخبرة عن طريق المشاركة
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فــي عمــل محــدد أو حــدث معــين ،وعلــى األغلــب مــا يــؤدي تك ـرار هــذا العمــل أو الحــدث إلــى تعميــق
وتأكيد هذه الخبرة وإعطائها عمقا أكبر وعفوية أكبر(الظاهر.)2113 ،

 4-7النجاح اإلستراتيجي
هنال ــك ع ــدة اجته ــادات ف ــي أدبي ــات التنظ ــيم تتمحـ ـور ح ــول ش ــكل المنظم ــة الناجح ــة والت ــي
تحتاجه ظروف العمل في القرن الحادي والعشرين لتكون ناجحة ،وجميعها تتفق بشيء واحـد حيـث
أنها تسعى لتحديد المنظمة الناجحة وبذلك فإنـه مـن الممكـن للمنـاهج اإلداريـة أن تعكـس أساسـا قويـا
من أجل اتخاذ الق اررات التي تتعلـق بكيفيـة إدارة أنشـطة المنظمـة بشـكل كفـؤ وفعـال ،وذلـك مـن أجـل
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
من خالل تعظيمه عن طريق استغالل الموارد المتوفرة بشكل كفؤ وفعال ،وعليه فإن البعض يسميها
منظمة التعلم أو المنظمـة عاليـة االنجـاز أو المنظمـة التـي تسـتند علـى مفـاهيم وفلسـفات علـى سـبيل
المثــال إدارة الجــودة الشــاملة ،وقــد ت ازيــد االهتمــام بالنجــاح اإلســتراتيجي مــؤخ ار بســبب وظيفتــه المهمــة
في تحديد وإدارة أنشطة المنظمات التي تركز علـى إجـراء عمليـات التحسـين المسـتمر لـألداء والعمـل
على تحقيق المزايا التنافسية التي تساهم بتعظيم الربحية (جمعة.)2229 ،
إن قياس نتائج األعمال كأحد األنشطة الهامة في مجال تقويم األعمال التي تتضمن مقارنة
النتائج بالمعايير التي تم تحديدها مسبقا وتحليل االنحرافات إن وجدت حتى يمكـن مـن خاللـه إجـراء
التصــحيحات الضــرورية وهــذا مــا يمثلــه نجــاح المنظمــات اإلســتراتيجي ،مرك ـزين علــى درجــة التبــاين
واالخــتالف بــين األداء الفعلــي واألداء المطلــوب المســموح ليبقــى األداء ضــمن درجــة مــن المواءمــة
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والتنــاغم مــع الخطــة األصــلية مــن اجــل اعتبارهــا مقبولــة فــي حــال أنهــا ال تتجــاوز الحــدود التــي تــم
االتفاق عليها (جواد.)2212 ،
ومــن خــالل نتــائج األعمــال التــي يــتم النظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن عمليــة الرقابــة علــى
أسـاس أنهـا عمليــة توجيـه ألنشـطة المنظمــة ،انتهـاء بنجاحهـا فــي العمـل علـى تحقيــق أهـدافها وينظــر
إليهــا علــى أنهــا النجــاح اإلســتراتيجي للمنظمــة ،حيــث أن ـه يــتم اعتبــار تقــويم األداء اســتقراء خــاص
بدالالت ومؤشرات يتم من خاللهـا اتخـاذ قـ اررات ،تعمـل علـى تحديـد مسـارات األنشـطة عنـد انحرافهـا
أو العمل علـى تعزيـز المسـارات التـي تسـير فـي االتجـاه الصـحيح مـن أجـل إنجـاز وتحقيـق األهـداف
المنشــودة .إن هــذه العمليــة تابعــة لعمليــة اتخــاذ الق ـ اررات ،والتــي تهــدف إلــى فحــص مركــز المنظمــة
الم ـالي واالقتصــادي فــي وقــت معــين وذلــك مــن خــالل اســتخدام أســلوب التحليــل المــالي والمراجعــة
اإلدارية ،لذلك فإن نتائج األعمال تعني نشا المنظمة (عبدالمحسن.)2212 ،
لقــد وضــح  )2212( Albright & Lamأنــه مــن خــالل القيــام بــإدارة تــدفق العمليــات
اإلنتاجية يكون قد تحقق النجاح اإلستراتيجي ،حيث أن المخرجات من السلع والخدمات يتم تحديدها
عن طريق معدل اإلنتاج للمورد الخام الذي يحظى بندرة نسبية ،ومن ثـم فـإن تـدفق العمليـات اإلنتاجيـة
يجب أن يتم تخطيطـه مـن خـالل المـوارد المقيـدة فـي المنظمـة ،ممـا سـيحقق أعلـى مسـتوى ممكـن مـن
األداء الموجه مثال تحقيق الهدف في المنظمة أو هو مورد نادر يحدد الطاقة اإلنتاجية الكلية.
وعندما تؤمن المنظمة بأنها يجب أن تكون مختلفة عن غيرها في أدائها ونتائجها في األمـد
البعيد فمن الممكن قوله أن النجاح اإلستراتيجي سـيتحقق ،فتحـاول المنظمـة بحـرص شـديد أن تطبـق
مفاهيم متقدمة في نظم الجودة وإدارة الجودة الشاملة ،وتقوم بتطبيق معـايير التميـز والنجـاح بواسـطة
النماذج العالمية المتعارف عليها ،وحينها يتم الحصول على جوائز التميز ،من خالل تطوير وتنمية
المنهجيــات التــي تــؤدي إلــى رفــع مســتوى األداء وتحقيــق أفضــل النتــائج التــي تحــاول تحقيقهــا بشــكل
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يف ــوق ك ــل ش ــيء ليع ــود عليه ــا بالعوائ ــد المالي ــة العالي ــة وااللتـ ـزام بالمب ــادرات التطوعي ــة والمس ــؤولية
االجتماعية (النجار والحيالي.)2113 ،
وقـد رأى  )2014( Goldrattأن النجـاح اإلسـتراتيجي يتمحـور حـول فلسـفات إداريـة تسـتند
على نظام التوقيت الذي يتم تحديده وإدارة الجودة الشاملة ،حيث إن هذه الفلسفات جميعها تتفق علـى
تشجيع فائض العمليات الداخلية ،وبذلك فإنه يركز أوال على تشجيع وتعزيـز فـائض العمليـات الداخليـة
ومن ثم العمل على خفـض المخـزون ثانيـا ثـم خفـض التكلفـة ثالثـا ،وذلـك بشـكل عكسـي لمسـار الفكـر
اإلداري التقليدي الذي يؤكد على خفض التكلفة أوال ثم زيادة فائض المساهمة ثانيا ثم خفض المخزون
ثالثا.
إن النجاح اإلستراتيجي كما يعرفها الباحث فهي عبارة عن فلسفة تستند على مفـاهيم وطـرق
حديث ــة ف ــي إدارة وأداء وظيف ــة العملي ــات علـ ـى المس ــتوى اإلس ــتراتيجي م ــن أج ــل الوص ــول إل ــى ميـ ـزة
تنافسية ،وعلى المستوى التشـغيلي مـن أجـل االسـتجابة الفعالـة للتغيـرات فـي الطلـب وحاجـات الزبـون
وتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المـوارد وجــدولتها .إن التكلفــة عبــارة عــن إحــدى محــددات اإلنتــاج التــي
من خالله تقوم المنظمة بالسـعي إلـى الوصـول بهـا إلـى أقـل حـد ممكـن مـن غيـر التـأثير علـى جـودة
المنـتج .لقــد تـم اعتمــاد البقـاء والتكيــف والنمـو علــى أسـاس متغيـرات تابعـة فــي هـذه الد ارســة مـن أجــل
تحقيق أغ ار

هذه الدراسة وتاليا نبذة عن كل منها:

أوال :البقاء:
ويقصد بها أن تنطلق الشركة نحو تحقيق األرباح بواسطة التركيز على الوصـول إلـى موقـع
يكفل لها االستقرار والنمو والبقاء ،وقراءة التحديات وتوقع التي من الممكـن مواجهتهـا فـي المسـتقبل،
باإلض ـ ــافة إل ـ ــى أن يتخ ـ ــذ قـ ـ ـ اررات وخي ـ ــارات بديل ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــل البق ـ ــاء ،عل ـ ــى س ـ ــبيل المث ـ ــال تغيي ـ ــر
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اإلس ــتراتيجيات أو االن ــدماج م ــع كيان ــات أخ ــرى م ــن أج ــل مواجه ــة تح ــديات المنافس ــة وتغي ــر حال ــة
األسواق وزيادة حدة التحديات (الصيرفي.)2225 ،
إن جميــع المنظمــات تحــاول الوصــول إلــى أفضــل أداء حيــث أن المســتوى العــالي مــن األداء
يعنــي الوصــول إلــى مســتوى تنافســي عــالي وهــذا يقتضــي كســب مزيــد مــن األربــاح ،وجهــود تحســين
األداء في الشركات ظهرت مع العديد من طرق التحسـين مثـل  TQM , Six Sigma, JITوطـرق
أخرى التي تشبهها في الهدف وتختلف في طريقة التنفيذ (.)Gruenberg, 2012
البقاء واالستمرار هو الهدف الرئيس ألية منظمة ،ويتطلب ذلك السـعي لتعظـيم األربـاح إلـى
أقصى حد ممكن ،والعامل المهم للبقاء والمنافسة هو تحسين الربحيـة ،وبمـا أن النجـاح اإلسـتراتيجي
يعتمــد علــى هــامش الـربح بمنتجــات منخفضــة التكــاليف ،كونــه يعـ اـد مــن الركــائز األساســية فــي نجــاح
المنظمة ،وتفوقها يتطلب الوقوف أمام المنظمات التـي تنافسـها ،ومسـاعدتها حتـى تصـل إلـى أسـعار
تنافسية تقوي من الميزة التنافسية لمنتجات المنظمة في السوق ،قد يكون السبب في تدهور المنظمة
وانسحابها من منتجات وأسواق قائمة هو عدم اهتمامها بتخفيض كلفها (جمعة.)2229 ،
ال بد من تخفيض التكاليف إلـى أدنـى حـد ممكـن مـع المحافظـة علـى الجـودة المرغوبـة ويـتم
تخفــيض التكــاليف مــن أجــل تمكــين الشــركة مــن رفــع مســتوى العائــد علــى االســتثمار بهــدف الوصــول
إلى تعظيم األرباح وذلك من خالل( :البشتاوي والمطارنة.)2222 ،
 -1العمــل علــى تخفــيض أو إلغــاء المخــزون إلــى الحــد األدنــى  ،ممــا ينــتج عنــه االســتغناء عــن
اإلجراءات المحاسبية والرقابية ذات العالقة بالمخزون.
 -2العمــل علــى تخفــيض أو إلغــاء التــالف أو الفاقــد عــن طريــق اســتالم الم ـواد التــي يــتم ش ـراؤها
مباش ـرة عنــد الحاجــة وبالكميــة التــي يــتم طلبهــا ،وبــذلك فإنــه مــن المقتضــى االســتغناء عــن
األنشطة التي ال تضيف قيمة إلى المنتج ومن ثم تخفيض التكلفة.

35

-3 -1القيام بالتعامل مع عدد محدود من الموردين مما ينتج عنه تخفيض الكثير من إجراءات
الشراء والفحص واالستالم.
إن النجـاح اإلسـتراتيجي يترسـخ بقيــام الشـركات الصـناعية بالقيـام بتخفــيض التكلفـة كمـا يــرى
الباح ــث ،كون ــه ي ــؤدي إل ــى التحس ــين ف ــي ك ــل م ــن األداء الم ــالي وغي ــر الم ــالي عل ــى س ــبيل المث ــال
التحسين في جودة المنتجات وتزويد المنتجات للعمالء فـي الوقـت الـذي يـتم تحديـده ،والتخفـيض فـي
تكلفة اإلنتاج ،وارتفاع نسبة المبيعات ،وبذلك فإن الربحية ستتحسن.
ثانيا :التكيف:
إن الكثير من التغيرات التي وضعت المنظمات أمام بيئة يتم وصفها بالمنافسة الحادة،
والتطو ارت التكنولوجية ،وتغير أساليب التصنيع وكبر حجم أعمال المنظمات هو ما تميزت به بيئة
األعمال الصناعية في السنوات األخيرة  ،مما يتطلب من اإلدارة لزوم التكيف مع الظروف التي لها
تأثير على استم اررية المنظمة ،وحصتها السوقية ،وخصوصا مع الظروف التي تخلق محدودية
الموارد وعدم التأكد منها وذلك ألجل توفير القدرة ألن تستخدم بشكل أمثل لعناصر اإلنتاج ،ورفع
معدالت األداء والتوجه تجاه الجودة والعمل على إرضاء الزبون وإيجاد الطرق التي تضمن خفض
التكلفة ،واعتبار الزمن على أنه عنصر منافس ،باإلضافة إلى تحقيق المرونة عن طريق استجابتها
لتلك التغيرات ،حيث أن التكيف يعد على أنه عملية نفسية ديناميكية مستمرة من خاللها تمتلك
المنظمات القدرة على أن تتخذ أساليب أكثر مناسبة للعمل على معالجة المواقف المختلفة التي
تواجه المنظمات ،إن هذه العملية تقتضي مرونة وحكمة في الوقت ذاته من أجل أن تتمكن المنظمة
من كسر الحاجز الذي من الممكن أن يمنعها من معالجة المواقف الصعبة التي تقف في وجهها
في السوق عن طريق ممارسة نشاطاتها بشكل فعال ،كما يقتضي ذلك أيضا تقديم تنازالت معينة
تجاه هذه البيئة ذات التغيير الكبير (الصيرفي.)2225 ،
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وي ــتم طل ــب عملي ــة التكي ــف م ــع الظ ــروف البيئيـ ـة ف ــي مح ــيط عم ــل المنظم ــة ،فيج ــب عل ــى
المنظمة أن تتأقلم وتتكيف مع هذه البيئة عن طريق وضع السياسات واإلستراتيجيات التي تسهم في
مســاعدتها علــى مواجهــة تلــك المتغي ـرات ،باإلضــافة إلــى أنهــا تتطلــب التكيــف وال ــتأقلم مــع مواردهــا
المتوفرة سواء كانت هذه الموارد بشرية أو مادية ،ويلزمها أيضا أيضا أن تقوم بالموازنـة بـين مطالـب
المنظمـة وتلــك التــي تتعلــق بالمرؤوســين ،والمنظمــة تواجـه بعــض التحــديات أحيانــا عنــد القيــام بتغييــر
خطــط وأهــداف تنظيميــة يــتم تحديــدها مــن قبــل اإلدارة العليــا ،األمــر الــذي يقتضــي منه ـا القيــام ببــذل
المزيد من الجهود من أجل تحقيق األهداف المنشودة (الخض ار وآخرون.)2215 ،
لـ ــيس باسـ ــتطاعة الموظـ ــف أن يختـ ــار ال ـ ـرئيس المباشـ ــر لـ ــه فيمـ ــا يتعلـ ــق بتكيفـ ــه حيـ ــث أن
الموضوع مختلف تماما هنا ،أيضا ليس باستطاعته القيام بتحديـد األنشـطة والمهـام التـي تطلـب منـه
مــن أجــل إنهــاء العمــل الــذي يـرتبط بوظيفتــه ،وال يســتطيع عــالوة علــى ذلــك العمــل علــى تحديــد عــدد
األيــام والســاعات التــي يفتــر

أن يعملهــا بـاليوم الواحــد ،وفــي هــذه الحالــة وممــا يجــدر ذك ـره هــو أن

الموظــف قــد يــتم الحكــم عليــه بظــروف تجب ـره وتضــطره للتعامــل مــع رئيســه فــي العمــل الــذي يتصــف
باالنفعالية أو التسلط أو غير ذلك ،مما يجعل عملية العمل والتعامل مع هذا الرئيس عمليـة صـعبة.
وبذلك فإن المهام الوظيفية الموكلة للموظف قد تكون ذات درجة مـن الصـعوبة والتعقيـد أو قـد تكـون
بسيطة ولكنها تتواءم مع الخبرة أو التخصص ،مما يؤدي إلى إحبا أو ملل ،ومن الممكن أن يملك
الموظــف رؤي ــة معين ــة لبداي ــة ســاعات ال ــدوام وع ــدد س ــاعات العمــل واإلج ــازة األس ــبوعية ول ــيس م ــن
الممكن له أن يجد خيا ار آخر إال أن ينصاع لما هو معمول به (الخض ار وآخرون.)2215،
ومن جهة أخرى فإنه قد يواجه الشخص بعض القيم التنظيمية التـي ال تـتالءم مـع قيمـه ،أو
م ــن الممك ــن أن يالق ــي التجاه ــل ف ــي ع ــدم إشـ ـراكه ف ــي عملي ــة اتخ ــاذ القـ ـ اررات م ــن قب ــل المنظم ــة،
باألخص تلـك القـ اررات التـي تتعلـق بالشـخص نفسـه أو تلـك التـي تمـس المهـام الوظيفـة الخاصـة بـه،
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وأحيانا فان عملية االتصال ستكون غير مناسبة في البيئة التنظيمية التي يعمـل بهـا ،باإلضـافة إلـى
ذلك لن تتحقق العدالة والمسـاواة بـين المـوظفين بالشـكل التـي يريدونـه فـي مجـاالت اإلشـراف والترقيـة
والتعيين والتـدريب ،أو أن يسـتند المبـدأ علـى تـوفير الفـرص لجميـع المـوظفين مـن غيـر تمييـز ال يـتم
تطبيقه بالطريقة المناسبة (العمري.)2213،
ويشير (القريوتي )2222،فيما يخص موضوع التكيف أن هناك تباينا واختالفا وفروقا فردية
بين الموظفين ،حيث أن منهم يتمتـع بالقـدرة علـى التكيـف والتـأقلم مـع المواقـف التـي تقـف فـي وجهـه
بشكل بسيط وسهل ،ومنهم يواجه صعوبات وتحديات في عملية التكيف مما يجعل الموظف يشعر
بضــغو مســتمرة تــؤدي إلــى التعــر

لعمليــات نفســية وســلوكية علــى اخــتالف أشــكالها علــى ســبيل

المثال القلق واالكتئاب وغيره ذلك ،لذلك فإنه يطلب من الموظف أن يقوم بتدريب نفسه علـى عمليـة
التكي ــف والت ــأقلم م ــع جمي ــع المواق ــف الت ــي تواجه ــه وإن اختلف ــت أش ــكاله ،وان يس ــتخدم عقل ــه ول ــيس
عاطفتــه فــي التعامــل معهـا ،ويجــب أن يكــون الموظــف مرنــا ،وأن ال يكــون أســي ار للعــادة ،وأن يحــاول
ساعيا إلى تنمية وتطوير قدراته في بيئة العمل.
ومــن أهــم األمــور والقضــايا التــي يجــب لزومــا علــى المــدير أن يأخــذها بعــين االعتبــار عنــد
اتخاذ قرار معين له عالقـة بـالتكيف كمـا ي ارهـا الباحـث هـي كالتـالي أن يقـوم بم ارعـاة قـدرات المنظمـة
والموظفين على التعامل مع موضوع التكيف حتى ال تمتلك المنظمة بوقوعها بتجربة سيئة أم ار سيئا
قــد تكــون فــي غنــى عنــه لــو حصــل التكيــف منــذ البدايــة بــاألخص إذا لــم تكــن مخالفـة ومعاكســة للقــيم
التنظيمية.
ثالثا :النمو:
فـي الفتـرة األخيـرة شــهدت البيئـة الصــناعية تطــورات جذريـة فــي أسـاليب وتكنولوجيــا اإلنتــاج،
فضال عن تغير شكل ونمط المنافسة ،مما أدى إلى ضرورة تطوير وتنمية وتحديث بعض األساليب
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اإلداريــة أو التشــغيلية بمــا يكفــل تــوفر أكب ـر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والفعاليــة مــن اجــل زيــادة القــدرة
التنافس ــية لالس ــتمرار والنم ــو ال ــذي يقص ــد ب ــه أن تعم ــل الش ــركة عل ــى اس ــتخدام الط ــرق واألس ــاليب
والمنــاهج التــي تكفــل لهــا تحقيــق النجــاح واالســتقرار والنمــو باإلضــافة إلــى تحقيـق أرباحــا تعمــل علــى
مساعدتها على تحقيق هذا الغر

وأيضـا اسـتغالل المـوارد المتـوفرة لـدى الشـركات مـن أجـل تعظـيم

الربح الكلي للشركة ،كونه أن نجاح المنظمة وتميزها يعتبر منهجية متكاملة من أجل رفـع مسـتويات
األداء وتحسين نتـائج األعمـال وتحقيـق النمـو المسـتدام ،ومـن ثـم التأكيـد والعمـل علـى ترسـيخ تعظـيم
الربحيــة الكليــة الخــاص بالمنظمــة ،وذلــك بواســطة االهتمــام بالعمليــات التشــغيلية وتحقيــق االســتخدام
الكفؤ والفعال لمواردها بشكل عام والموارد المقيدة فيها بشكل خاص (مؤمنة.)2114 ،
لقد تمكنت المنظمـات مـن تحقيـق مسـتويات ذات مسـتوى عـال مـن األداء والسـمعة الحسـنة،
فضال عن تحقيق تحسن كبير وملموس على المسـتوى التسـويق والمـالي واإلداري حيـث أنهـا اهتمـت
بــالتميز كونــه يحقــق النجــاح ،والنجــاح يولــد النجــاح ،وهــذا مــا حققتــه المنظمــات التــي حصــلت علــى
جوائز التميز مثـل جـائزة المؤسسـة األوروبيـة إلدارة الجـودة .إن مـا تمثلـه نتـائج األعمـال هـو النتيجـة
النهائية التي يكون منهـا الغـر

الخـاص بالمنظمـة هـو الوصـول إليهـا عـن طريـق اسـتثمار مواردهـا

المت ــوفرة اس ــتنادا إل ــى المع ــايير واالعتب ــارات المرتبط ــة بأه ــدافها ف ــي ض ــوء مجموع ــة م ــن المتغيـ ـرات
الداخلية والخارجية التـي تعمـل المنظمـة بالتفاعـل معهـا مـن خـالل السـعي لتحقيـق كفاءتهـا وفاعليتهـا
من أجل تأمين استمرار بقائها ومستلزمات نموهـا وتطورهـا ،وبـذلك فـإن األعمـال عبـارة عـن مـا ينـتج
مــن جميــع العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمــة ،وإن أي خلــل فــي أي منهــا ال شــك فــي أن يــؤثر علــى
أداء المنظمة بشكل سلبي (نعمة.)2222 ،
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المبحث الثاني
الدراسات السابقة
تمت االستعانة في بعض الدراسات التي لها عالقة بشكل مباشر بموضوع الدراسة والتي
تخدم المتغيرات الخاصة بها وفيما يلي سنذكر بعضا من هذه الدراسات:

أوال :الدراسات باللغة العربية
 دراسة كاظم ( )7118بعنوان" :أثر رأس المال الفكري في اإلبداع التنظيمي :ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية فيعينة مﻥ شـركات ﺍلقﻁاﻉ ﺍلصناعي ﺍلمختلﻁ" .لقـد كـان الغـر

مـن هـذه الد ارسـة هـو التعـرف علــى

أثر أبعاد رأس المال الفكري (البشري ،والهيكلـي ،والعالقـات) فيمـا يخـص موضـوع اإلبـداع التنظيمـي
أثر لـرأس المـال الفكـري
في الشركة العامة للصناعات الكهربائية استنادا على فرضية تفيد بأن هناك ا
في اإلبداع التنظيمي ،وللعمـل علـى تحقيـق البحـث لقـد وزع ( )32اسـتمارة اسـتبيان فـي الشـركة علـى
المــديرين والمعــاونين ورؤســاء األقســام والشــعب اإلنتاجيــة والخدميــة ولقــد تــم رفــض الفرضــية الرئيســة
للبحث حيث أن الدراسة قد خلصت بعد تحليل النتـائج واختبـار الفرضـيات إلـى مجموعـة مـن النتـائج
ومن أبرزها ،أن رأس المال الهيكلي يترك أث ار فـي اإلبـداع التنظيمـي للعمليـات الداخليـة للمؤسسـة أمـا
المكونات الباقية فليس من شأنها أن تترك أث ار معنويا .ومن أهم التوصـيات التـي أوصـى بهـا البحـث
هــي لــزوم إعطــاء اهتمــام أكبــر ل ـرأس المــال البشــري والعالقــات بواســطة بنــاء قــدرات بش ـرية وتوســيع
عالقات بين الزبائن وهذا أمر ضروري.
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 دراسة الفضل ( )7112بعنوان" :العالقـة بـين رأس المـال الفكـري وتوليـد القيمـة دراسـة ميدانيـةعلـى الصــناعة المصـرفية فــي دول الخلـيج العربــي" .لقـد كـان الهــدف مـن هـذه الد ارســة هـو التعــرف
علــى طبيعــة العالقــة بــين االســتثمار فــي أنشــطة رأس المــال الفك ـري (رأس المــال البشــري ،الهيكلــي،
العالقـات) علــى خلــق القيمــة التــي لــم يــتم لمســها للشــركة والقيــام بــالتعرف علــى جــدوى االســتثمار فــي
رأس المال الفكري في تطوير فاعلية مكوناتـه مـن خـالل بعـض األدلـة التـي يـتم اسـتمدادها مـن واقـع
التطبيق في منطقة الخليج العربي .وقد تم إجراء الد ارسـة علـى عينـة تألفـت مـن ( )21مصـرفا قـد تـم
توزيعهـا علــى دول الخلــيج العربـي مــن خــالل االسـتعانة بالبيانــات الماليــة للسـنوات مــا بــين - 2224
.2226
إن التخلــي عــن أســلوب التحليــل المــالي فــي تقــويم األداء هــو أمــر ضــروري قــد خلصــت إليــه الد ارســة
بسبب عدم قدرته على خلق قيمة الشركة وعمل آثار ايجابية خاصة بالموجودات غير ملموسة ،وان
قيمة الشركة ليست في التفاعل بين الموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة سوية.
لقد قامت الدراسة بالتوصية بدال من االعتمـاد علـى مقـاييس الربحيـة بضـرورة تطبيـق مقيـاس معامـل
القيمــة المضــافة الفكريــة لقيــاس األداء الشــامل للشــركة ،وكمــا يوصــي الباحــث بضــرورة زيــادة اإلنفــاق
االســتثماري فــي توظيــف عقــول المــوظفين نحــو اإلبــداع واالبتكــار مــع األخــذ بالحســبان أهميــة إتاحــة
مناخ تنظيمي مالئم يقوم بالعمل على توفير عالقات سليمة وصحيحة بين الرؤساء والمرؤوسين.
 دراسة المجالي ( )7112بعنوان" :مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها في بلورة النجاحوالتميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصاد ة الخاصة" .هدفت
هذه الدراسة إلى معرفة مدى إتاحة وظائف إدارة المعرفة واألثر الذي تتركه في بلورة النجاح والتميز
التنظيمي حسب ما يرونه العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،ولقد تم تطبيق
الدراسة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وكانت عينة الدراسة قد تألفت من ()418
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فقرة وتم جمع المعلومات منهم بواسطة استبانه قد تم تطويرها لهذا الشأن .وتم تحليل البيانات
والمعلومات من خالل االستعانة بوسائل اإلحصاء الوصفي ومعامل ارتبا

بيرسون وتحليل

االنحدار المتعدد وتحليل التباين األحادي ) (ANOVAولقد كانت نتائج الدراسة كاآلتي:
 -1لقد كان المتوسط العام ألبعاد إدارة المعرفة والنجاح التنظيمي مرتفعا.
 -2هنالك وجود أثر ألبعاد إدارة المعرفة في النجاح والتميز التنظيمي.
لقد أوصت الدراسة على ضرورة تبني واستخدام سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لفلسفة
إدارة الجودة الشاملة.
 دراســة الح ـواجرة ( )7101بعن ـوان" :دراســة ارتبــات اســتراتيجيات اســتثمار رأس المــال المعرفــيبــــاألداء التنافســــي للملسســــات" .لق ــد ك ــان الغ ــر

م ــن ه ــذه الد ارس ــة ه ــو تحلي ــل عالق ــة ارتب ــا

اســتراتيجيات االســتثمار بـرأس المــال المعرفــي (إســتراتيجية تنميــة الــتعلم المعرفــي ،ومأسســة المعرفــة،
تكامل المعرفة وتوظيفها) باألداء الخاص بشركات التامين األردنية ،ولقد تم توزيع اسـتبانه بحثيـة قـد
تــم توزيعهــا علــى عينــة تألفــت مــن ( )213مفــردة ،وتــم اســترجاع ( )115اســتبانه ،مــن أجــل تحقيــق
أهداف الدراسة هذه.
لقد خلصت الدراسة أن ثمة عالقة ايجابية قوية بين استراتيجيات االستثمار فـي رأس المـال المعرفـي
واألداء التنافســي للشــركات التــي تــم البحــث عنهــا ،وحســب مــا أشــارت الد ارســة إليــه أن هنالــك عالقــة
ترابطيـة بـين مؤسســة المعرفـة واألداء التنافسـي ضــمن عـدد مــن المجـاالت علـى ســبيل المثـال اعتمــاد
ـر بـرأس
آليـات توثيــق وتسـجيل المعرفــة وتصـنيفها ممــا يشـير إلــى أن هـذه الشــركات تهـتم اهتمامـا كبي ا
المال المعرفي وتعزز مخزونها المعرفي ،وتضعه قيد التطبيق السليم بما يعزز ويؤكد القـدرة اإلداريـة
والتنظيمية الخاصة بها.
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لقــد أوصــت الد ارســة علــى أن تبــين اســتراتيجيات االســتثمار ب ـرأس المــال وذلــك كونــه أم ـ ار ضــروريا
ومهما في األداء الخاص بالشركات ودورها في تعزيز وترسيخ التنافسية الخاصة بها.
 دراسـة المـالكي ( )7101بعنـوان" :تـثثير عوامــل النجـاح الحرجـة فــي إدارة المشـروعات (دراســةاســتطالعية تحليليــة فــي شــركة المنصــور العامــة للمقــاوالت اإلنشــائية" .لقــد كــان الهــدف مــن هــذه
الد ارســة هــو معرفــة تــأثير عوامــل النجــاح الحرجــة فــي إدارة المشــروعات ،وذلــك باالســتعانة بد ارســة
اســتطالعية تحليليــة فــي شــركة المنصــور العامــة للمقــاوالت اإلنشــائية فــي محافظــة بغــداد مــن اجــل
الوقوف على واقع اإلدارة اإلستراتيجية ،عوامل إدارة المشروع ،العوامل التي تـرتبط بـالموارد البشـرية،
والمتغي ـرات الخاصــة الفرعيــة علــى أســاس أنهــا عوامــل نجــاح حرجــة تقــوم بالتــأثير علــى نجــاح إدارة
المشروع والذي قيس بثالثة متغيرات فرعية تجلت في (إدارة الوقت ،إدارة الكلفة ،وإدارة الجـودة) ،فقـد
تــم تطبي ـق الد ارســة علــى عينــة مؤلفــة مــن ( )12فــردا قــد تــم تــوزيعهم علــى خمس ـة مشــاريع فــي عــدة
مستويات إدارية ( قيادات عليا ،قيـادات وسـطى ،وتنفيذيـة) ،وقـد تـم اسـتعمال الد ارسـة اسـتبانه رئيسـة
لجمــع البيانــات والمعلومــات ،باإلضــافة إلــى المقــابالت والزيــارات التــي اســتعين بهــا خــالل فتـرة توزيــع
وجمــع االســتبانة .هنالــك مجموعــة مــن االســتنتاجات قــد توصــلت إليهــا الد ارســة بمــا فــي ذلــك العالقــة
ارتبا قوية بين عوامل النجاح الحرجة ونجاح إدارة المشروع على المستوى العـام .والتوصـيات التـي
انته ــى البح ــث إليه ــا ه ــي المجموع ــة الت ــي تتض ــمن ض ــرورة االهتم ــام وتوجي ــه اإلدارات العلي ــا ف ــي
المشــاريع التــي تــم البحــث إليهــا نحــو التشــخيص المبكــر لعوامــل النجــاح الحرجــة التــي تســهم بالتــأثير
على نجاح إدارة المشروع وعلى استنادا على طبيعـته ،باإلضافة إلى االستعانة بالطرائق الحديثة في
إدارة المشاريع لغر

تحقيق نتائج أفضل.
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 دراسة الدردساوي ( )7101بعنوان" :تثثير عوامل النجاح الحرجـة علـى إعـادة هندسـة عمليـاتاألعمال (الهندرة) :دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى" .تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التأثير
الــذي تركتــه عوامــل النجــاح الحرجــة (تكنولوجيــا المعلومــات ،والتمكــين اإلداري ،والتـزام اإلدارة العليـا،
واإلستراتيجية) على إعادة هندسة عمليات األعمال في أمانة عمان الكبرى .تم تطوير استبانه قد تـم
توزيعها علـى عينـة بلغـت ( )525مفـردة ،والتـي بلغـت ( )%12مـن مجتمـع الد ارسـة ،لتحقيـق أهـداف
هذه الدراسة .ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من أبرز النتائج والتي تم استعراضها كالتالي:
 -1ج ــاء المتوس ــط الحس ــابي الع ــام لتص ــورات المبح ــوثين نح ــو اس ــتخدام تكنولوجي ــا المعلوم ــات
مرتفعا ،وجاء المتوسط الحسابي العام نحو كـل مـن المتغيـرات (دعـم اإلدارة العليـا ،التمكـين
اإلداري ،واإلستراتيجية ،والهندره) متوسطا.
 -7ثمـ ــة أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لعوامـ ــل النجـ ــاح الحرج ـ ـة (تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات ،التمكـ ــين
اإلداري ،دعم اإلدارة العليا ،اإلستراتيجية) في الهندرة في أمانة عمان الكبرى.
وقــد أوصــت الد ارســة عــدد مــن التوصــيات مــن أبرزهــا :إتاحــة الــدعم المســتمر مــن قبــل اإلدارة العليــا
لجه ــود الهن ــدرة ،وأن يتص ــل برن ــامج الهن ــدرة بأمان ــة عم ــان الكب ــرى برؤيـ ـا ورس ــالة األمان ــة األه ــداف
اإلستراتيجية الخاصة بها.
 دراســة العبيــدي ( )7100بعنـوان" :أثــر العوامــل اإلســتراتيجية فــي تحســين فاعليــة تقــويم األداءاإلداري للمشاريع" .هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى توضـيح أثـر العوامـل اإلسـتراتيجية علـى تحسـين فاعليـة
تقــويم األداء اإلداري ومــن خــالل تحليــل المســار واألثــر باالعتمــاد علــى آراء ووجهــات نظــر مجتمــع
الد ارســة فــي شــركة العبيكــان لألبحــاث والتطــوير .وتكونــت عينــة الد ارســة مــن( )32مــن اإلدارة العليــا
واإلدارة التنفيذية الخاصـة بالمشـروع والتـي تراوحـت مسـتوياتهم بـين مـدير عـام ومـدير مشـروع ومـدير
فنــي وخبيــر فنــي ومــدير قســم ،ولقــد تــم جمــع بيانــات عــن طريــق تصــميم اســتبانه خاصــة بــذلك .وقــد
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توص ــلت الد ارس ــة إل ــى ع ــدد م ــن النت ــائج أبرزه ــا :ثم ــة أث ــر إيج ــابي للعوام ــل اإلس ــتراتيجية (التحلي ــل
اإلستراتيجي ،تحديد المهمة ،توقعات التخطيط والتنفيـذ والتقـويم باسـتخدام أسـلوب السـيناريوهات) فـي
تحسين فاعلية تقويم األداء اإلداري (جودة األداء اإلداري ،إدارة الجودة الشاملة ،الموقف التنافسي).
تبنــي التحليــل اإلســتراتيجي إذا مــا أرادوا تحســين
لقــد أوصــت الد ارســة علــى لــزوم العمــل انطالقــا مــن ا
أدائهــم وذلــك مــن خــالل التجديــد والتطــوير المســتمر الخــاص بمنتجــاتهم بحيــث يحقــق التميــز لهــذه
تبن ــي األفك ــار المبدع ــة فيم ــا يتعل ــق ب ــالمنتج ال ــذي تقدم ــه أو
المنتج ــات ف ــي الس ــوق ،باإلض ــافة إل ــى ا
العمليات التصنيعية أو حتى فيما يتعلق بالمواد األولية التي تم استخدامها.
 دراســة الســـامرائي ( )7107بعنـــوان" :عوامـــل النجــاح الحرجـــة لنظـــا المعلومـــات اإلســـتراتيجيوعالقتها بفاعليـة القـرارات اإلسـتراتيجية" .هـدفت الد ارسـة إلـى بيـان عوامـل النجـاح الحرجـة الخـاص
بنظــام المعلومــات اإلســتراتيجي والقتهــا بشــكل فعــال القـ اررات اإلســتراتيجية ،إضــافة إلــى بيــان العالقــة
بين عوامل النجاح الحرجة الخاص بنظام المعلومات اإلستراتيجي وفاعلية الق اررات اإلستراتيجية وقد
تم اختيار الشركة العامـة لصـناعة الزيـوت النباتيـة مـن أجـل اختبـار هـذه العالقـة بواسـطة اسـتبانه قـد
صممت من أجل قياس متغيـرات الد ارسـة واسـتطالع آراء عينـة البحـث التـي تألفـت مـن ( )16مـدير,
ولضــمان أن يكــون القـرار فاعــل فيجــب إتاحــة المعلومــات الدقيقــة والشــاملة وهــذا يتطلــب وجــود نظــام
معلومات استراتيجي تتاح فيه فرص النجاح وبذلك يمكـن تحقيـق تحديـد عوامـل النجـاح الحرجـة لهـذا
النظــام والتــي تســهم فــي توجيــه الجهــود تجــاه األنشــطة والمجــاالت المهمــة والتــي تحتــاج إلــى تنميــة
وتطوير .ولقد أشـارت نتـائج التحليـل اإلحصـائي علـى أن ثمـة عالقـة ارتبـا ذات داللـة معنويـة بـين
هذه المتغيرات.
ولقد قامت الدراسة بالتوصية على ضرورة االعتماد علـى اإلسـتراتيجيات التـي ينتهجونهـا فيمـا يتعلـق
بنظام المعلومات اإلستراتيجي ،على اعتبار أنها المرتكز األساس لنجاح المنظمة.

45

 دراسة الشعار ( )7103بعنوان":أثر العوامل اإلستراتيجية والتكتيكية في نجاح تنفيذ نظا تخطيطالدرسة إلـى معرفـة األثـر
درسة تطبيقية على قطاع الخدمات األردني" .هدفت هذه ا
موارد المنظمات :ا
الذي تتركه العوامل اإلستراتيجية والتكتيكية في نجاح تنفيذ وتطبيق نظام تخطيط موارد المنظمات في
المنظمـات الخدميـة األردنيـة .وقـام الباحـث بتطـوير اسـتبانه لغـر

جمـع البيانـات مـن أفـراد العينـة

الدرسـة ،ووزعـت ( )452اسـتبانه ،اسـترجع منهـا ( )235اسـتبانه ،واستقصـت ()14
لتحقيـق أهـداف ا
استبانه كونها غير صالحة ،وبذلك تكون االستبيانات التي خضعت للتحليل قد بلغت ( )221استبانه
قامـت بتمثيـل المـوظفين الـذي اسـتعانوا بنظـام تخطـيط مـوارد المنظمـات فـي قطـاعي االتصـاالت
الدرسـة إلـى أن العوامـل اإلسـتراتيجية تتجلـى ب(دعـم اإلدارة
والمستشـفيات الخاصـة .وقـد توصـلت ا
العليـا ،إدارة المشـروع) والعوامـل التكتيكيـة متمثلـة ب(االتصـاالت ،تـدريب وتعلـيم المسـتخدمين ،دعـم
مـوردي نظـام تخطـيط مـوارد المنظمـة) التـي تسـهم بالتـأثير علـى نجـاح تنفيـذ وتطبيـق نظـام تخطـيط
مـوارد المنظمـات بينمـا متغيـر إعـادة هندسـة اإلعمـال لـم يظهـر لـه أي تـأثير علـى نجـاح تنفيـذ نظـام
تخطيط موارد المنظمات.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل المنظمات على إتاحة المناخ التنظيمي الذي يكفـل تـوفير
قنـوات اتصـال فعالـة كمـا أوصـت هـذه الد ارسـة ،بتـوفير بنيـة تحتيـة تقنيـة سـليمة تسـمح بالتواصـل بـين
فريـق مشـروع نظـام تخطـيط مـوارد المنظمـة والمسـتخدمين لهـذا النظـام ،كمـا تسـهم بتيسـير عمليـة
التواصل مع المنظمات التي تزود هذه النظم.
 دراســة الكــردي ( )7104بعن ـوان":أثــر التركيــز والتنفيــذ اإلســتراتيجي ف ـي إدارة الم ـوارد البشــريةبمنظمات األعمال" .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التركيز والتنفيذ اإلستراتيجي في إدارة المـوارد
البشرية بمنظمات األعمال ،وذلك بواسطة دراسة ميدانيـة تـم تطبيقهـا علـى( )161منظمـة فـي مصـر
وباالســتعانة اســتبانه قــد تــم إعــدادها بشــكل خــاص ألهــداف الد ارســة .وهنالــك ع ـدد مــن النتــائج التــي
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توصـ ــلت إليهـ ــا الد ارسـ ــة أبرزهـ ــا :يعتبـ ــر تركيـ ــز المهـ ــام والمتطلبـ ــات وتنفيـ ــذها مـ ــن األمـ ــور الرئيسـ ــة
والضرورية الالزمة من أجل نجـاح وفاعليـة إدارة المـوارد البشـرية وفقـا للمنطـق إسـتراتيجي ،وبواسـطة
تحدي ــد المه ــارات الخاص ــة والواجب ــات والمس ــؤوليات والت ــي ي ــتم تحدي ــدها م ــن قب ــل عملي ــة الوص ــف
الوظيفي ،فضال عن ذلك التركيز اإلستراتيجي على تحديد القدرات والكفاءات البشرية والصالحة مـن
أجل تحقيق هذه المهام وبواسطة توثيق الرؤيـة المشـتركة بـين (المهـارات والجـدارات الفرديـة والقـدرات
التنظيمية والمهام والجوانب الفنية) من أجل الوصول إلى أهـداف إدارة المـوارد البشـرية اإلسـتراتيجية.
إن التركيــز اإلســتراتيجي يؤكــد علــى إدارة المهــام الصــعبة بالعقــل بعيــدا عــن العواطــف كــون التركيــز
عبــارة عــن لغــة العقــل مــع األخــذ بالحســبان مبــدأ المرونــة فــي تجــاوز العوائــق والصــعوبات والتحــديات
التي من شأنها عرقلة إتمام وإنهاء المهـام وإجـراءات العمـل ،بحيـث أنهـا تسـتند علـى مبـدأ االسـتغالل
األمثــل واألفضــل للم ـوارد التــي يــتم توافرهــا ماديــا ومعنويــا وبش ـريا وكــذلك االســتغالل األمثــل للوقــت
بشــكل فعــال ،هــذا مــا أشــارت إليــه الد ارســة .إن ضــرورة العمــل علــى إيجــاد درجــة مــن التوافــق بــين
التخطيط اإلستراتيجي وإدارة الموارد البشرية بمنظمات األعمال هو أمر هام كون الدراسة قد أوصت
بذلك.
 دراســة هيــال ( )7104بعن ـوان":اســتثمار رأس المــال البشــري وأثــره علــى التنميــة فــي المشــاريعالرياد ة في دولـة الكويـت" .هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى بيـان األثـر الـذي تتركـه متغيـرات اسـتثمار رأس
المال البشري على التنمية في المشاريع الريادية ،وقـد شـمل مجتمـع الد ارسـة جميـع المشـاريع الرياديـة
التي تعمل في العديد من القطاعات في دولة الكويت والتي تنتشر في المحافظات الستة (العاصمة،
وحــولي ،واألحمــدي ،والفروانيـ ـة ،والجه ـراء ،ومب ــارك الكبيــر) حيــث وص ــل عــدد مش ــاريعها ()1412
مشــروعا .أمــا عينــة الد ارســة فقــد تألفــت مــن ( )422مســتجيب يقومــون بالعمــل فــي المشــاريع الرياديــة
التــي شــملتها الد ارســة ،ولجمــع المعلومــات والبيانــات قــام الباحــث باالســتعانة بمصــدرين رئيســين همــا
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البيانــات األوليــة والبيانــات الثانويــة ،وتمــت معالجــة البيانــات مــن خــالل االســتعانة بوســائل اإلحصــاء
الوص ــفي واالس ــتداللي ،حي ــث أن ــه ق ــد ت ــم اس ــتخدام تحلي ــل االنح ــدار الخط ــي البس ــيط ( Simple
 )Regressionوتحلي ــل االنح ــدار الخط ــي المتع ــدد ( .)Multiple Regressionهنال ــك ع ــدد م ــن
النتـائج قـد توصـلت إليهــا الد ارسـة وأبرزهـا مــا يلـي :هنالـك تـأثير ذو مســتوى مرتفـع مـن اســتثمار رأس
المــال البشــري (المعرفــة ،المــؤهالت ،الخب ـرة ،اإلبــداع ،االبتكــار) علــى التنميــة (التنميــة االقتصــادية،
التنمية االجتماعية) في المشاريع الريادية في دولة الكويت ،ذلك من منظور المديرين الـذين يعملـون
فــي المشــاريع الرياديــة فــي دولــة الكويــت .إن النتــائج التــي توصــلت إليهــا الد ارســة كمــا قــدمها الباحــث
هي ما يلي منها :قيام المشاريع الريادية بتعزيز وتأكيد قـدرات الكـوادر البشـرية التـي تعمـل لـديها مـن
أجل الوصول إلى حلول فضلى تتعلق بالمشاكل التي تقع ضمن مجـال معـرفتهم فـي هـذه المشـاريع.
كــذلك قيامهــا بتــوفير ك ـوادر بش ـرية ذات وعــي تــام قــد تــم تــدريبها مــع التأكيــد علــى امتالكهــا للمؤهــل
العلمي الموائم للعمل في المشروع الريادي.
 دراســة عقــل ( )7102بعن ـوان":أثــر االهتمــا بالتحليــل اإلســتراتيجي فــي تحســين اختيــار نطــاقالســـوق ونجـــاح تبنــــي إســـتراتيجية التركيــــز بالتمـــايز" .ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة إل ــى تحدي ــد التحلي ــل
اإلستراتيجي في تحسين اختيار نطاق السوق ونجاح تبنـي واعتمـاد إسـتراتيجية التركيـز بالتمـايز .لقـد
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،أما عينة الد ارسـة فتألفـت مـن ( )262مسـتجيبا يعملـون
في الشركات  ،وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ثمة أثـر ألهميـة التحليـل اإلسـتراتيجي فـي
تحســين اختيــار نطــاق الســوق ونجــاح تبنــي إســتراتيجية التركيــز بالتمــايز ,إضــافة إلــى توضــيح اثــر
اهتم ــام التحلي ــل اإلس ــتراتيجي ف ــي زي ــادة الحص ــة الس ــوقية ونج ــاح تبن ــي واعتم ــاد إس ــتراتيجية التركي ــز
بالتمايز .ومن أبرز توصيات الدراسة :العمل على تولي االهتمام الكافي بالتحليل اإلستراتيجي كونه
يؤثر على زيادة الحصة السوقية ويؤثر على نجاح تبني إستراتيجية التركيز بالتمايز.
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ثانيا :الدراسات باللغة األجنبية
 دراسة  (2007) Hsueh & Huangبعنوان:"The Relationship between Intellectual capital and Business
Performance in the Engineering Consulting Industry: A Pa th
Analysis".
هدفت الدراسة إلى تحليل(العالقة بين الرأس المال الفكري واألداء المؤسسي في قطاع
صناعة االستشارات الهندسة :تحليل المسار) وهذا ما هدفت إليه الدراسة .حيث أنها سعت محاولة
الكشف عن العالقة المتبادلة بين عناصر رأس المال الفكري الثالثة :رأس المال البشري
بأبعاده(قدرات الموظفين ،تبادل المعرفة بين الموظفين ،تدريب وتعليم الموظفين) ،رأس المال
الهيكلي(العمليات الكلية للمؤسسة ،تصميم المؤسسة ،إطار نظم المعلومات) ،ورأس المال العالقاتي
(التعاون مع العمالء ،عالقات مع الشركاء المتعاونين ،وتنمية صداقات جيدة مع العمالء) على
أنها متغير مستقل ،وعالقتهما مع األداء المؤسسي في قطاع صناعة االستشارات الهندسة كمتغير
تابع .وتكونت عينة الدراسة ( )121شركة .وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها :أن
شركات االستشارات الهندسية التي تعتمد على رأس المال الهيكلي والعالقاتي قد بينت أداء أفضل
من الشركات التي تعتمد على رأس المال البشري ،وأن رأس المال البشري يحظى بتأثير على رأس
مباشر على
ا
تأثير
ا
المال الهيكلي ورأس المال العالقاتي بحيث أن رأس المال العالقاتي يملك
تأثير على األداء المؤسسي من خالل رأس المال
ا
المؤسسة وأداؤها ،لذا فرأس المال البشري لديه
العالقاتي.
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 دراسة  )2007( Sharma and Talwarبعنوان:"Evolution of Universal Business Success and Excellence Model in
corporation Vedic philosophy".
هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج نجاح وتميز عالمي بواسطة تحديد آراء قيادات
المنظمات من كافة أنحاء العالم وتألفت عينة الدراسة من ( )66مفردة ،وقد اعتمدت على المقابلة
واالستبانة على أنها أدوات لجمع المعلومات واألسلوب التحليلي كأحد أساليب ومداخل المنهج
الوصفي الذي يستند على تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة .ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة:
 -1أن ما يضغط على المنظمات في كل القطاعات هو التقدم المتسارع والتنافس المتزايد.
 -2إن البيئة الخارجية تتكامل مع الثقافة وبيئة العمل باإلضافة إلى أن تأكيد النجاح والتميز
على القيادة هو ما تم االعتماد عليه ،وأن الذكاء يؤثر تأثي ار كليا على نجاح األداء العالي.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة الوصول إلى المعلومة المناسبة والموثوقة في الوقت المناسب ،حيث
تم استخدام هذه المعلومة في صناعة ق اررات هامة.
 دراسة  )2009( Hu, et alبعنوان:"Research on the relationship between intellectual capital and listed
companies performance of China".
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين رأس المال الفكري بجميع أبعاده (رأس المال
البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات) وأداء الشركات في الصين ،فضال عن بيان أثر
رأس المال الفكري على أداء الشركات في الصين .وقد تم إجراء الدراسة من خالل جمع البيانات
التي تتعلق بمائة شركة في الصين ( 52شركة تكنولوجيا مرتفعة ،و 52شركة أخرى) ،وذلك من
أجل توضيح تأثير رأس المال الفكري بكافة أبعاده (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس
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مال العالقات) على أداء الشركات من حيث اإلنجاز والجودة في العمل وتنمية الموارد البشرية.
قامت الدراسة بالتوصل إلى النتائج التالية وهي ثمة عالقة إيجابية بين رأس المال الفكري واألداء
وعناصر مكونات رأس المال الفكري ،كما ودلت النتائج على أن رأس مال العالقات لديه التأثير
األكبر ،وأهمية رأس المال الهيكلي تعتبر متوسطة ،وليس ثمة أي أثر ذو صفة مميزة لرأس المال
البشري .ولقد قامت الدراسة بالتوصية على ضرورة االهتمام بوضع إستراتيجية قد تم دراستها بعناية
حول فاعلية الشركة ،بحيث تؤدي مختلف مهامها بما يتوافق مع متطلبات الفاعلية مع التأكيد على
أهمية العاملين كأهم أصول الشركة من خالل حرصها على التخطيط لتطوير منتجاتها.
 دراسة  (2010) Ghurchiau et al.بعنوان:"Designing a model for Performance Evaluation in Iranian
Universities Based on the Organizational Success Indicators".
إن الهدف من هذه الدراسة هو تصميم نموذج على أساس مؤشرات النجاح المؤسسي من
أجل تقويم األداء في الجامعات اإليرانية ،كما وكان غرضها أيضا هو تحديد مؤشرات تقويم أداء
الجامعات على أساس مؤثرات النجاح المؤسسي من منظور المتخصصين والخبراء في الجامعات
اإليرانية من أجل اقتراح نموذج يوائم تقويم الجامعات اإليرانية والعمل على تحديد الفعالة منها وغير
الفعالة ،وقد بلغ عدد عينة الدراسة ( )311متخصص وخبير قد تم جمع المعلومات منهم من خالل
استبانة وقد تم تحليل المعلومات باالستعانة بوسائل اإلحصاء االستداللي أما تحديد كفاءة
الجامعات فتتم من خالل استخدام طريقة (أندرسون وبيترسون) .وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:
 -1لقد توزعت الجامعات اإليرانية على فئتين ،فئة كفؤة وأخرى ذات كفاءة متدنية.
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 -2إن مؤشرات نجاح الجامعات كانت نفسها مؤشرات المدخالت وهي السياسة واإلستراتيجية
والقيادة واإلدارة والعمالء ،أما مؤشرات المخرجات فكانت (رأس المال ،وتنظيم العملية،
نتائج اإلنسان ،نتائج المجتمع ،والنتائج المالية واالقتصادية ،ونتائج األداء).
 -3أن النموذج الذي تم اقتراحه في هذه الدراسة يعطي الجامعات القدرة على مقارنة أدائها مع
الجامعات المرجعية وتحسين أدائها ومعرفة مدى نجاحها.
إن ضرورة استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة ،وتزويدها بالتدريب الالزم للقيام بتقويم األداء على
أكمل وجه على اعتبار انه من مؤثرات النجاح المؤسسي هو ما أوصت به الدراسة.
 دراسة  )2010( Kongبعنوان:""Innovation processes in social enterprises: an IC perspective
إن الغر

من هذه الدراسة هو الكشف عن تأثير أرس المال الفكري بكافة أبعاده (رأس

المال البشري ،رأس المال الهيكلي ،رأس مال العالقات) على القدرات اإلبداعية (تطوير خدمات
جديدة) في الشركة ،وخصوصا في المؤسسات االجتماعية التي تستند على العمليات اإلبداعية التي
تتعلق بإنشاء الخدمات والمنتجات الجديدة وفي إيصال خدماتها العامة إلى العمالء والمستهلكين.
وقد تم إجراء الدراسة في أستراليا على عينة قد بلغ عددها ( )25مؤسسة من خالل االستعانة
بتحليالت أساسية لمفهوم رأس المال الفكري ضمن سياق المؤسسات االجتماعية .إن إمكانية إفادة
المؤسسات من مفهوم رأس المال الفكري على أنها استراتيجيه إدارية من تقوم بمساعدة المؤسسات
االجتماعية على الحصول على المعرفة الالزمة لتحقيق النشاطات االجتماعية واإلبداعية فيها هي
ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة من خالل تطوير العمليات الداخلية التي تؤكد على اإلبداع .وأن
ضرورة قيام المؤسسات االجتماعية بعملية التخطيط اإلستراتيجي ،فضال عن لزوم ربط استراتيجياته
اإلدارية باإلستراتيجيات العامة للمؤسسة هي ما أوصى بها الباحث.
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 دراسة  (2011) Ahangarبعنوان:"The relationship between intellectual capital and financial
performance: An empirical investigation in an Iranian company".
هدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين رأس المال الفكري واألداء المالي على اعتبار أن
عددا قليال من الدراسات فقط اهتمت بتحليل العالقة بين مكونات رأس المال الفكري وهي (رأس
المال الهيكلي ورأس المال البشري) والنجاح التنظيمي في الشركة ،وقد تم إجراء الدراسة في إيران
على إحدى الشركات فيها ،ولقد تم استخدام نموذج معامل القيمة الفكرية التي تضاف لقياس القيمة
المعتمدة على أداء الشركة هي من أجل تحقيق غايات الدراسة ،اضافة الى استخدام مقاييس األداء
التعاوني ،والربحية ،وإنتاجية الموظفين ،ونمو المبيعات ،وتم تحليل أثر رأس المال الفكري والذي
يشمل (رأي المال الهيكلي والبشري) على األداء التعاوني من خالل االستعانة بمعايير االنحدار
المتعددة .وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من اهمها وجود عالقة بين أداء رأس المال
الهيكلي في الشركة وكل من الربحية وإنتاجية الموظفين والنمو في المبيعات هو ما أشارت إليه
تفسير
ا
نتائج التحليل التجريبي ،كما وأيضا وضحت النتائج أن إدارة رأس المال الفكري تقوم بتقديم
لكل من الربحية واإلنتاجية في الشركة .واوصت الدراسة ضرورة العمل على إلحاق القائمين على
متخصصة ،والعمل على إنشاء وحدات إدارية
عملية تخطيط الموارد البشرية بدورات تدريبية
ا
تتخصص بتولي عملية التخطيط للقوى البشرية هو ما أوصت به الدراسة.
 دراسة  (2000) Budhwarبعنوان:"Evaluating Levels of Strategic Integration and Devolvement of
Human Resource Management in the UK".
هدفت الدراسة الى تقويم مستوى التكامل اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية مـع إسـتراتيجية
المنش ــأة ،ودرج ــة تف ــويض س ــلطات إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية ل ــردارات ال ــدنيا ف ــي المنظم ــات الص ــناعية
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البريطانيــة ق ــد كــان الغ ــر

مــن ه ــذه الد ارس ــة ،وقــد بل ــغ عــدد مجتم ــع الد ارســة م ــن ( )522منظم ــة

صــناعية حيــث بل ـغ عــدد المــوظفين ( )222عامــل كحــد أدنــى ،وقــد تمــت د ارســة المجتمــع ،كــامال،
باالعتماد على اإلستبانة والمقابالت التي تم اجرائها مع مسؤولي المـوارد البشـرية فـي الشـركات التـي
تم البحث فيها.وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من اهمها إن ثمة ت ازيـد فـي إدراك المنظمـات
كــون الم ـوارد البش ـرية مهمــة مــن جهــة ،وأهميــة إســتراتيجية إدارة الم ـوارد البش ـرية وجعلهــا جــزءا يكمــل
إستراتيجية األعمال من جهة أخرى .ولقـد وجـد تـأثير لتحليـل عـر

العمالـة فـي األداء حيـث أنـه قـد

تم إيجاد أن الشركة تعيد النظر ببعض الوظائف بناء على المتغيرات والتعديالت التي تحـدث عليهـا
خــالل فت ـرات زمنيــة معينــة ،ممــا يــدل علــى مــدى اهتمــام الشــركات بإعــادة النظــر بــبعض الوظــائف
استنادا على المتغيرات والتعديالت التي تحدث عليها خالل فترات زمنية معينة .ومن أبرز توصيات
الد ارس ــة :تنمي ــة وتحس ــين وتط ــوير مه ــارات الع ــاملين ف ــي ه ــذا المج ــال ول ــزوم التركي ــز عل ــى ال ــدور
اإلستراتيجي الخـاص بـإدارة المـوارد البشـرية .ويجـب علـى الشـركات أن تعقـد دورات تدريبيـة للعـاملين
داخل الشركة وخارجها ،مـن أجـل إكسـابهم المعـارف والمهـارات المرتبطـة بطبيعـة الـدور اإلسـتراتيجي
الخاص بإدارة الموارد البشرية.
 دراسة  (2011) Dezdar & Aininبعنوان:"Examining ERP implementation success from a project environment
"perspective
هدفت هذه الدراسة الى تحديد العوامل الحرجة الالزمة والضرورية لنجاح تنفيـذ وتطبيـق نظـم
تخطيط الموارد ،واعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي توضيح وبيان مفهوم ودور
العوامل الحرجة الالزمة الضرورية لنجاح تنفيذ وتطبيق نظم تخطيط الموارد وتحديد بعـض المؤشـرات
لكل منها ،ومعرفة مدى قدرة هذه المنظمات في تحقيق النجاح .وتوصلت الدراسة الى وجـود عالقـة
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ذات داللة إحصائية بين إدارة المشروع وكفاءة العمل الجمـاعي وبـين نجـاح تنفيـذ نظـام تخطـيط مـوارد
المنظمات ،وباإلضافة إلى أنه عندما تدار أنشطة إدارة المشاريع بنجـاح فـإن تنفيـذ نظـم تخطـيط مـوارد
المنظمات سيكون بالفعل ناجحا .وأوصت الدراسة ضرورة تحديد االحتياجات التدريبيـة للعـاملين فيمـا
لـه عالقـة بالطريقـة التـي مـن خاللهـا يـتم اسـتخدام نظـام تخطـيط مـوارد المنظمـات الـذي سـيتم تنفيـذه
وتطبيقـه ،وتنميـة وتحسـين مهـاراتهم وقـدراتهم بواسـطة بـرامج تدريبـه مـن شـأنها رفـع مسـتوى منحنـى
التعلم ،والعمل على تحفيزهم الستخدام النظام الجديد من أجل تجنب مقاومة العاملين.
 دراسة  (2011) Lashwayبعنوان:"Strategic Management is the Way to Reconnect the School with the
Society".
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة ال ــى التع ــرف عل ــى دور م ــدير المدرس ــة ف ــي تش ــكيل الخط ــط والرؤي ــة
اإلســتراتيجية ،وفــي ربــط المدرســة بــالمجتمع المحــيط حيــث إن الرؤيــة المســتقبلية تــدل علــى حاجــات
وأغـ ار

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

إعــادة بنــاء الثقــة والعالقــة بــين المدرســة والمجتمــع وقــد اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي هــذه الد ارســة،
وأوض ــح :إن م ــدير المدرس ــة بجمي ــع األحـ ـوال يلع ــب دو ار محوري ــا ف ــي تش ــكيل الخط ــة اإلس ــتراتيجية
الخاصــة بالمدرســة ،قــد يكــون بشــكل منفــرد أحيانــا وأحيانــا أخــرى مــن خــالل مشــاركة العــاملين معــه،
وأضــاف الباحــث موضــحا أن عمليــة اإلدارة اإلســتراتيجية هــي عمليــة معقــدة تقتضــي تفكي ـ ار وتــأمال
مستم ار ،وخطة من أجل العمل وإعادة تقويم مستمر ومراجعة دورية .ومن خالل الدراسة قام الباحـث
بتحدي ــد أسـ ــاليب اإلدارة اإلسـ ــتراتيجية وتصـ ــميم اإلس ــتراتيجية بواس ــطة :الفح ــص والد ارســـة المســـتمرة
والش ــاملة للبيئ ــة (الداخليـــة والخارجي ــة) المدرس ــية ،وأوص ــت الد ارس ــة العم ــل علـــى تحلي ــل الظـ ــروف
والعوامـل التــي تســهم بالتــأثير علـى المدرســة فــي المســتقبل ،أضـافة الــى االســتعداد والتحضــير لد ارســة
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الح ـ ــاالت الت ـ ــي تتعل ـ ــق ب ـ ــالغمو

والخ ـ ــالف الت ـ ــي تن ـ ــتج ع ـ ــن تطبي ـ ــق وتنفيـ ـ ـذ الخط ـ ــة أو الرؤيـ ـ ـة

اإلســتراتيجية .كمــا اوصــت الد ارســة ضــرورة العمــل علــى إش ـراك أف ـراد المجتمــع المدرســي فــي تنفيــذ
وتطبيق وتقويم ومتابعة الرؤية ،التعديل المستمر للخطة وفقا للمتغيـرات ،والتغطيـة اإلعالميـة للرؤيـة
والخطة اإلستراتيجية والعمل على ترويجها في المدرسة وخارجها.
 دراسة  )2011( Suciu et al.بعنوان:"Reporting on Intellectual Capital: Value Driver in the Romanian
Knowledge Based Society".
هدفت هذه الدراسة الى توضيح أثر كل من رأس المال الفكري ،وعمليات اإلبداع واالبتكار
على أنها عوامل ومحركات أساسية للتنمية والتطوير على المستويين الجزئي والكلي الخاص
باألفراد ،والشركات ،والمجتمعات ،ولقد تم إجراء هذه الدراسة في رومانيا وقامت بتقديم تحليال لقيمة
رأس الفكري بكافة أبعاده (رأس المال البشري ،رأس المال الهيكلي) .واستخدمت الدراسة استثمار
رأس المال البشري بغر

تقويم أثره وعالقته بالسياسات التعليمية الحالية القائمة .وقامت هذه

الدراسة بإجراء تحليال لتقارير قد صدرت من ( )65دولة قامت بتوضيح دور رأس المال الفكري
وعمليات اإلبداع واالبتكار على أنها عوامل ومحركات أساسية للتنمية والتطوير .وتوصلت الدراسة
الى عدة نتائج من اهمها التأكيد على وجود عالقة مباشرة بين أبعاد رأس المال الفكري خصوصا
بعد رأس المال البشري واإلنتاجية ،بحيث أن الموظفين الذين يحظون بمستوى عال من التدريب
يتميزون باإلبداع في العمل واإلنتاجية بمستوى عال ،ومن ثم المنافسة.
واوصت الدراسة ضرورة أن تكون الرؤيا مرنة بحيث يمكن تعديلها هي ما أوصت به الدراسة أيضا،
اعتمادا على ما يقتضيه الموقف ،والتي تقبل التحقيق ،وفي مجال إمكانيات المنظمة وقدراتها
وبشكل يجعلها قادرة على تطبيق األهداف التي تسعى إليها بنجاح.
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 دراسة  (2012) Thomasبعنوان:"Strategic Role in Achieving A Competitive Advantage".
هـدفت الد ارسـة الـى معرفـة الـدور اإلسـتراتيجي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية .ولقـد اسـتخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل دراسة ميدانية ،حيث أن الشركات تواجـه بيئـة تتصـف
بسـبب أنهـا ذات فـرص كبيـرة مـع وجـود تهديـدات كثيـرة إال أن قـدرة الشـركات فـي اسـتثمار مواردهـا
كانت عالية مما يرسخ ويؤكد دورها في التصدي لهذه المتغيرات البيئية بشكل جيد وهذا ما أوضحته
الدراسة .كما وأنها وضحت أن عدم تفكيـر الشـركات فـي تقـديم منتجاتهـا إلـى أسـواق جديـدة أو القيـام
بتحسـين منتجاتهـا قـد يعـود إلـى بلـو الشـركة مرحلـة النضـوج ومرحلـة تحقيـق الحصـة السـوقية التـي
تـتالءم مـع حجـم اسـتثماراتها الماليـة ممـا يجعلهـا تلتـزم بمواعيـد التسـلم المناسـبة إلـى زبائنـا الحـاليين
والمحتمل ــين .وم ــن أب ــرز التوص ــيات الت ــي أدل ــت بهـــا الد ارس ــة ه ــي :األخ ــذ بع ــين االعتب ــار وضـ ــع
إسـتراتيجية يـتم د ارســتها بعنايـة حــول فاعليـة الشــركة ،وذلـك بواســطة حرصـها علــى التخطـيط لتطــوير
وتنمية منتجاتها ،وبذلك فإن هذا ما يؤديـه مختلـف وظائفهـا بمـا يتناسـب مـع مسـتلزمات الفاعليـة مـع
التأكيد ووالتركيزز على أهمية العاملين على أساس أنها أهم وأبرز أصول الشركة.
 دراسة  )7100( Suganthalakshmi & Mothuvelayuthanبعنوان:"Grouping of Critical Success Factors for ERP Implementations".
هدفت الدراسة الى فهم عوامل النجاح الحرجة وكيف يمكن لهذه العوامل  ERPالضرورية
لنجاح تنفيذ وتطبيق التطبيقات التي تسهم وتساعد في عملية إدارة المشروع للعمل على إنجاح تنفيذ
نظم تخطيط موارد المنظمات هو الغر

من هذه الدراسة .وأن استخالص نموذج متكامل لعوامل

النجاح الحرجة في نجاح تنفيذ تطبيقات تخطيط موارد المنظمات والتي تشمل أربعة عوامل هي:
العوامل التنظيمية ،التكنولوجية ،اإلستراتيجية ،والتكتيكية هو ما أوصت به هذه الدراسة .ولقد تم
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اعتبار هذه الدراسة ميدانية قد تم الحصول على البيانات األولية الضرورية لهذه الدراسة بواسطة
استبانة قد عدت وجهزت ووزعت على مجموعه من أعضاء هيئه التدريس التي عملت على تشكيل
عينة هذه الدراسة .ومن أبرز التوصيات التي قامت الدراسة بتقديمها هي كالتالي :أن يتمتع صناع
سترتيجيات أفضل من أجل تعزيز وتأكيد تنفيذ نظام تخطيط
القرر القدرة على صياغة وتشكيل ا ا
ا
الموارد الخاصة بالمنظمات ،وفي الوقت ذاتهومن المستلزم ومن الضروري على المنظمات التي تقوم
بتصنيع نظام تخطيط موارد المنظمات أن تقوم بتصميم منتجاتها بشكل يحقق احتياجات المنظمات.
ورغباتها وأن تقوم بتقديم الدعم الفني واالستشاري والعمل على تدريب المستخدمين.
 دراسة  )7103( Foragerبعنوان:“Strategic Management Process in Business Schools. A Political
Perspective".
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على عملية اإلدارة اإلستراتيجية في كليات األعمال من
منظور سياسي ،ولقد سعت الدراسة إلى فهم اإلدارة اإلستراتيجية في مجال معين من مجال
األعمال ،أما الدراسة فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي .وقامت الدراسة بالتوصل إلى عدة
نتائج من أبرزها أن عدم النجاح في تحقيق األهداف اإلستراتيجية كان سببه عدم الربط والوصل ما
بين اإلدارة واإلستراتيجية والبيئة التنظيمية ،كما وقد تم التوصل إلى أن اإلدارة اإلستراتيجية ذات
أهمية كبيرة في األداء اإلستراتيجي وهي تسهم في المساعدة على تحقيق الميزة التنافسية ،كذلك وقد
ظهر أنه ثمة أثر للممارسات والنشاطات المختلفة في الشركة وقد تم اعتبارها على أنها األساس
لصياغة وتشكيل إستراتيجية المسؤولية االجتماعية الشاملة .واستنادا على ذلك فإن ضرورة الترابط
بين اإلدارة اإلستراتيجية والعملية اإلستراتيجية هي ما أوصت به الدراسة.
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 دراسة  (2006) Kennyبعنوان:"Strategy and the Learning Organization: a Maturity Model for the
Formation of Strategy".
هدفت هذه الدراسة الى تطوير أنموذج نظري للتغيير اإلستراتيجي والذي يعمل على وصل
التعلم داخل المنظمات بالعملية اإلستراتيجية ،وقد طور األنموذج بواسطة مراجعة األدبيات السابقة
للموضوعات التي لها عالقة بالتخطيط اإلستراتيجي والتعلم والمنظمة المتعلمة .حيث أن الدراسة قد
قامت بتوضيح العالقة بين صياغة وتشكيل وتنفيذ اإلستراتيجية والتعلم داخل المنظمات ضمن
إطار نظري وصفي وتحليلي ،وذلك من خالل مراجعة األدبيات السابقة للموضوعات التي لها
عالقة بذلك .وتم اعتماد نتائج البحث الميداني على تحليل واقع األنشطة والممارسات التي تمارسها
المنظمة .إن صياغة أنموذج يربط بين اإلستراتيجية والمنظمة المتعلمة باالعتماد على مضامين كل
موضوع ،وأن عدم النجاح في تحقيق أهداف اإلستراتيجية كان سببه عدم الربط والوصل بين اإلدارة
واإلستراتيجية والبيئة التنظيمية هو ما توصلت إليه الدراسة .إن ضرورة الترابط بين اإلدارة
اإلستراتيجية والعملية اإلستراتيجية ،بحيث أن المنظمات التجارية تحتاج إلى التركيز على توجيهات"
واضحة" ومحددة" يمكنها االستجابة السريعة للسوق بواسطة األعمال واإلدارة اإلستراتيجية التي
تتحلى بالقدرة على النجاح في تحديد وتعيين األولويات الرئيسة واالستمرار في تطوير وتنمية وإيجاد
القيمة المضافة هو ما أوصت به هذه الدراسة.
 دراسة  )2015) Dominiqueبعنوان:"Strategic Role is the Way to Reconnect the Company with the
Society".
هدفت هذه الدراسة الى التعـرف علـى دور المـدير فـي تشـكيل الخطـط والرؤيـة اإلسـتراتيجية،
وفــي ربــط المنظمــة بــالمجتمع الــذي تحــيط بهــا إذ إن الرؤيــة المســتقبلية تــدل علــى حاجــات وأغ ـ ار
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المجتمـع الـذي يحـيط بالمنظمـة .قــام الباحـث باسـتخدام المـنهج الوصــفي فـي هـذه الد ارسـة ،وتوصــلت
الدراسة الى عدة نتائج من اهمها إن المدير بجميع األحوال يلعـب دو ار محوريـا فـي تشـكيل وصـياغة
الخطة اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة ،أحيانا بشكل منفرد وأحيانا أخرى مـن خـالل إشـراك العـاملين
معـه ،وباإلضــافة إلــى أن عمليـة اإلدارة اإلســتراتيجية هــي عمليـة معقــدة تقتضــي تفكيـ ار وتــأمال بشــكل
مستمر ،وعن العمل على تحليل الظروف والعوامل التي تؤثر على المنظمة في المستقبل ،والتجهيز
واالس ــتعداد لد ارس ــة ح ــاالت الغم ــو

والخ ــالف الت ــي تن ــتج ع ــن تطبي ــق وتنفي ــذ الخط ــة أو الرؤيـ ـة

اإلســتراتيجية ،كمــا توصــلت الد ارســة الــى عــدة توصــيات اهمهــا ضــرورة العمــل علــى تشــكيل وصــياغة
الخطــط والــرؤى المســتقبلية للمنظمــة كونهــا مهمــة فــي ربطهــا بــالمجتمع الــذي يحيطهــا وتعمــل علــى
المساهمة في إعادة بناء الثقة والعالقة بين المنظمة والمجتمع هو ما أوصت إليه الدراسة الحالية.

ثالثا :ما ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
يظهر أن هذه الدراسات لم تتناول متغيـرات ثالثـة سـوية أال وهـي عوامـل النجـاح الحرجـة أو
قــدرات رأس المــال البشــري أو تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي ومنهــا يكــاد يكــون نــاد ار بحيــث لــم يمتلــك
الباحــث القــدرة علــى الوصــول لواحــدة منهــا ،وذلــك مــن خــالل القيــام بمراجعــة المتــوفر مــن الد ارســات
الســابقة التــي ناقشــت موضــوع الد ارســة الحاليــة .ولقــد قامــت هــذه الد ارســة أيضــا وبــالتركيز واالهتمــام
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 الد ارســة هــي
مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة من خالل ما يلي:
 -1قامــت بعــض الد ارســات ب ـالتركيز علــى بيــان أثــر العوامــل اإلســتراتيجية فــي تحســين فاعليــة
تقويم األداء اإلداري وعبر تحليل المسار واألثر باالعتماد على آراء ووجهـات نظـر مجتمـع
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الد ارســة ،والعمــل علــى تحســين وتنميــة فاعليــة تقــويم األداء اإلداري الخاصــة بالمشــاريع مــن
خالل تحليل األثر الخاص بالعوامل اإلستراتيجية في تقويم األداء اإلداري في المشاريع.
 -2ما ميز هذه الدراسة هو أسلوبها فـي تركيـب للمتغيـرات ،كمـا أوضـحها نمـوذج الد ارسـة الـذي
تم إعداده سابقا ،في حين لم تتناول الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها سـوى الـبعض
من هذه المتغيرات.
 -3تتركز الدراسة الحالية على التعمق في تحليل أثر عوامل النجاح الحرجة اإلسـتراتيجية التـي
تتجلــى بــ(كفاءة اقتصــاديات الحجــم ،التغيــر التكنولــوجي ،جــودة المنتجــات) مــن أجــل تحقيــق
النجــاح التنظيمــي .ك ــذلك وقامــت ق ــدرات رأس المــال البش ــري التــي تتجل ــى فــي (المعـ ـارف،
المهـارات ،الخبـرات) بالتــأثير فـي تحقيــق النجـاح التنظيمــي بكافـة مؤشـراته (البقـاء ،التكيــف،
النمــو) ،مــن خــالل آراء المــديرين الــذين يعملــون فــي اإلدارات العليــا والوســطى فــي الشــركات
الصــناعية األردنيــة ،فمثــل هــذه التركيبــة بالمعــايير فإنــه مــن المســتحق العمــل علــى البحــث
والتحليــل لتقــدير قابليتهــا علــى تحقيــق النجــاح التنظيمــي للمؤسس ـات والشــركات التــي تشــبه
بعضها.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 1-3منهج الدراسة
تعتبر هذه الدراسة على أنها من الدراسات التطبيقية والتي قام الباحـث فيهـا باسـتخدام مـنهج
الد ارس ــة الوص ــفية التحليلي ــة ،به ــدف معرف ــة وبي ــان م ــدى العالق ــة التأثيري ــة لعوام ــل النج ــاح الحرج ــة
ـر وس ــيطا ف ــي تحقي ــق النج ــاح التنظيم ــي،
اإلس ــتراتيجية وق ــدرات رأس الم ــال البش ــري عل ــى أنه ــا متغي ـ ا
بواس ــطة اختب ــار الفرض ــيات والعم ــل عل ــى إيج ــاد الت ــأثير المباش ــر وغي ــر المباش ــر الخ ــاص ب ــالمتغير
الوسيط والوصول إلى النتائج التي حققتها الدراسة وكذلك التوصيات.

 2-3مجتمع الدراسة
لقد تألف مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية التي تم إدراجها فـي بورصـة عمـان،
والتــي وصــل عــددها ( )14شــركة ،وفقــا لمــا ورد فــي (التقريــر الشــهري لســوق عمــان المــالي ،لشــهر
شبا عام  .)2216وقد وصل عدد المديرين في اإلدارات العليا والوسطى ( )1262مدي ار في جميـع
الشركات.

 3-3عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية تم سحبها من بـين الشـركات بمقـدار  26شـركة أي بنسـبة ()%31
من العدد الكلي للشركات .ووزعت ( )13استبانة لكل شركة قد تضمنت المديرين في اإلدارات العليـا
والوســطى ،والملحــق رقــم ( )3يبــين أســماء الشــركات التــي وزعــت االســتبانات عليهــا ،وقــد كــان عــدد
االسـ ــتبانات التـ ــي تـ ــم توزيعهـ ــا ( )336اسـ ــتبانة ،وتـ ــم اسـ ــترجاع ( )292اسـ ــتبانة مـ ــن إجمـ ــالي عـ ــدد
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االســتبانات التــي تــم توزيعهــا والخاضــعة جميعــا للتحليــل والمعالجــة اإلحصــائية .كمــا هــو مبــين فــي
الجدول رقم (.)1-3
الجدول رقم ( )0-3مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل

الشركات

العينة من
الشركات

عدد المديرين في اإلدارات

عدد

14

26

1261

العليا والوسطى

االستبيانات
الموزعة

االستبيانات

الصالحة للتحليل

336

292

 4-3أدوات الدراسة
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الد ارســة واختبــار الفرضــيات التــي اســتندت عليهــا فانــه مــن المســتلزم
االستناد على نوعين من البيانات هما الثانوية واألولية:
أوال :البيانات الثانوية :وهي التي تم استخدامها من أجل صياغة اإلطـار النظـري للد ارسـة حيـث تـم
االستعانة بالمصادر اآلتية:
 -1الــدوريات المتخصصــة والنشـرات والتقــارير الدوريــة والكتــب المنهجيــة والم ارجــع العلميــة التــي
قامـت بالبحــث فــي اإلدارة وخاصــة عوامــل النجـاح الحرجــة اإلســتراتيجية وقـدرات رأس المــال
البشري والنجاح التنظيمي.
 -2التقـ ــارير التـ ــي صـ ــدرت عـ ــن الهيئـ ــات والجهـ ــات المختصـ ــة فـ ــي األردن وم اركـ ــز األبحـ ــاث
والشركات الصناعية.
 -3الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) الباحثة في موضع الدراسة الحالية.
ثانيــا :البيانــات األوليــة :وهــي البيانــات التــي جمعــت مــن خــالل اســتبانة الد ارســة ،حيــث أنهــا وزعــت
على عينة الدراسة بواسطة الباحث شخصيا.
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وباالستناد على بحوث ودراسات سابقة اشتملت على بعض المتغيرات تتعلـق بد ارسـته والتـي
تضــمنت مجموعــة مــن العبــارات والبنــود ذات العالقــة بمتغيراتهــا حيــث أنهــا غطــت الفرضــيات التــي
استندت إليها ،قـام الباحـث بتصـميم اسـتبانة هـذه الد ارسـة ،وبعـد ذلـك وزعـت علـى العينـة ،مـن خـالل
عبارات تقويميه من أجل تحديد إجابات عينة الدراسة وعلى مقياس ليكرت الخماسي ذي المسـتويات
الخمــس( ،موافــق جــدا  5عالمــات ،موافــق  4عالمــات ،موافــق إلــى حــد مــا  3عالمــات ،غيــر موافــق
عالمتان ،غير موافق جدا عالمـة واحـدة) .وبعـد قـراءة موسـعة وشـاملة للد ارسـات التـي ناقشـت قيـاس
متغيـرات الد ارســة ،واإلطــالع علــى بعــض الم ارجــع التــي لهــا عالقــة بهــذا المجــال .والملحــق رقــم ()4
يبين نموذج اإلستبانة كما وزع على المبحوثين.
وقد شملت اإلستبانة قسمين رئيسين هما:
القسم األول :لقد تناول التعرف على العوامل الديموغرافية للمستجيبين من أفراد العينـة مـن المـديرين
الــذين يعملــون فــي اإلدارات العليــا والوســطى فــي الشــركات الصننعية ا ادنية ننا ،علــى ســبيل المثــال
(النوع االجتماعي ،العمر ،سنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي) .إذ تناولت الدراسة المتغيرات التصـنيفية
التالية:
 -1النوع االجتماعي ذو التصنيفان التاليان :ذكر وأنثى.
 -2العمر :وهو عبارة عن خمسة مستويات هي 32 :سنة فأقل 35-31 ،سنة 42-36 ،سنة،
 45 – 41سنة 46 ،سنة فأكثر.
 -3سنوات الخبرة :وهو عبارة عن أربعة مستويات هي :أقل من  5سـنوات 5 ،سـنوات–أقـل مـن
 12سنوات 11 ،سنة–أقل من  15سنة 15 ،سنة فأكثر
 -4المؤهل العلمي :وهو عبارة عن أربع مستويات هي( :دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه)
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القسم الثاني :وقد تناول العبارات التي تغطي متغيرات الدراسة ،وقد تم العمل على تشكيل وصياغة
عدد من الفقرات تم إدراجها ضمن المحاور الثالث التي تغطي فرضيات الدراسة والتي قد وصل
عدد فقرات اإلستبانة ( )56فقرة ،وذلك على النحو التالي:
أوال :المحور األول :وشمل أبعاد المتغير المستقل الذي تجلى بعوامل النجاح الحرجة وشمل ()11
فقرة تتعلق ،وقيست بالعبارات من ( .)11-1وعلى النحو التالي:
 -1المجال األول :شـمل ( )6فقـرات تتنـاول متغيـر كفـاءة اقتصـاديات الحجـم وقيسـت بالعبـارات
من (.)6-1
 -2المجال الثاني :شمل ( )6فقرات تتناول متغير التغير التكنولوجي وقيس بالعبارات من (-2
.)12
 -3المج ــال الثال ــث :ش ــمل ( )6فقـ ـرات تتن ــاول متغي ــر ج ــودة المنتج ــات وق ــيس بالعب ــارات م ــن
(.)1-13
ثانيــا :المحــور الثــاني :وشــملت أبعــاد المتغيــر الوســيط الــذي تنــاول قــدرات رأس المــال البشــري حيــث
شمل على ( )11فقرة تتعلق ،وتم قياسها بالعبارات من ( .)36-19وهذا اآلتي:
 -1المجال األول :شمل ( )2فقرات تناولت متغير المعارف وقيست بالعبارات من (.)25-19
 -2المجال الثاني :شمل ( )6فقرات تناولت متغير المهارات وقيست بالعبا ارت من (.)31-25
 -3المجال الثالث :شمل ( )5فقرات تناولت متغير الخبرات وقيست بالعبارات من (.)36-32
ثالثا :المحور الثالث :وشملت مؤشـرات المتغيـر التـابع الـذي تمثـل بمؤشـرات المتغيـر التـابع :تحقيـق
النجاح اإلستراتيجي تشمل ( )22فقرة ،وقيست بالعبارات من ( .)56-36وكما يلي:
 -1المؤشر األول :شمل ( )6فقرات تتعلق بمؤشر البقاء وقيست بالعبارات من (.)42-36
 -2المجال الثاني :شمل ( )2فقرات تتعلق بالتكيف وقيست بالعبارات من (.)49-43
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 -3المجال الثالث :شمل ( )2فقرات تتعلق بمؤشر النمو وقيست بالعبارات من (.)56-52
أمــا فيمــا لــه عالقــة بالحــدود التــي اســتندت عليــه هــذه الد ارســة عنــد التعليــق علــى المتوســط
الحس ــابي للمتغيـ ـرات ف ــي نم ــوذج الد ارس ــة فق ــد ق ــام الباح ــث بتحدي ــد ثالث ــة مس ــتويات ه ــي (ض ــعيف،
متوسط ،مرتفع) وبناءا على المعادلة اآلتية:
طول الفئة = (الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل) /عدد المستويات
( .1333 = 3/4 = 3/)1-5وبذلك تكون المستويات كالتالي:
ضعيف

من (.)2333( - )1

متوسط

من (.)3362( – )2334

مرتفع

من (.)5( - )3361

صدق وثبات األداة
أوال :صدق األداة :قام الباحث باختبار الصدق الظاهري بواسطة عر

االستبانة على هيئـة خبـراء

متخصص ــين ومحكم ــين م ــن أص ــحاب الخبـ ـرات العلمي ــة والعملي ــة المتراكم ــة م ــن أس ــاتذة الجامع ــات
األردني ــة م ــن ذوي الخبـ ـرة واالختص ــاص بعل ــم اإلدارة واإلحص ــاء ،حي ــث ت ــم النظ ــر إل ــى المقترح ــات

والتوصيات التي وردت منهم حول عباراتها ،وجرى التعديل باالستناد على آرائهم .والملحق رقم ()4
يبين أسماء محكمي االستبانة.
ثانيا :ثبات األداة :ولقد تم اختبار االتساق الداخلي من أجل التعـرف علـى مـدى االعتماديـة علـى
أداة جمع البيانات باستخدام معامل كرونباخ ألفا ( ،)Alpha Cronbach,sمن أجـل التأكـد مـن
مــدى صــالحية االســتبانة علــى أنهــا أداة لجمــع البيانــات الضــرورية للد ارســة الحاليــة للتحقــق مــن
درجــة التناســق والتجــانس ألداة والتأكــد مــن ثباتهــا .وقــد بلغــت درجــة اعتماديــة هــذه االســتبانة وفقــا
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لمعيــار كرونبــاخ ألفــا ( )%9236ممــا يــدل علــى أنهــا نســبة عاليــة وممتــازة مــن الممكــن االســتناد
عليهـا فــي تعمــيم نتــائج الد ارســة .ومــن المالحـ مــن قــيم كرونبــاخ ألفــا كمــا هــو مبــين فــي الجــدول
( )2-3بأن معامالت الثبات لكافة متغيرات الدراسة كانت جيدة وهي موائمة ألهداف الدراسة.
جدول ( )7-3قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي
اسم المتغير

تسلسل الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

11-1

عوامل النجاح الحرجة

32.1

36-19

قدرات رأس المال البشري

34.3

56-32

تحقيق النجاح اإلستراتيجي

31.1

26-0

المعدل العا لمعامل الثبات

%2276

 2-3متغيرات الدراسة
تشمل عوامل النجاح الحرجة ،وقدرات رأس المال البشري ،وتحقيق النجاح االستراتيجي.
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 6-3األسالي اإلحصائية المستخدمة بالدراسة
لقــد تــم االعتمــاد علــى األســاليب اإلحصــائية ضــمن البرنــامج اإلحصــائي للعلــوم االجتماعيــة
( )Statistical Package for Social Sciences – SPSSوذلـك مـن أجـل معالجـة البيانـات
التــي حصــل عليهــا مــن خــالل الد ارســة الميدانيــة ،وبــذلك فــإن الباحــث اســتخدم األســاليب اإلحصــائية
اآلتية:
 -1مقــاييس النزعــة المركزيــة ومقــاييس التشــتت :علــى ســبيل المثــال الوســط الحس ـابي والتك ـ اررات
والنســب المئويــة ،وذلــك مــن أجــل وصــف آراء عينــة الد ارســة حــول متغي ـرات الد ارســة ولتحديــد أهميــة
العب ــارات الت ــي وردت ف ــي االس ــتبانة ،وك ــذلك االنحـ ـراف المعي ــاري م ــن أج ــل توض ــيح م ــدى تش ــتت
اإلجابات عن وسطها الحسابي.
 -2تحليـــل االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد والبســـيط :وذلــك مــن اج ـل اختبــار أثــر المتغي ـرات المســتقلة
جميعها مجتمعة على المتغير التابع والذي يتمثل في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
 -3اختبــار تحليــل المســار  :Path Analysisوذلــك مــن أجــل التحقــق مــن وجــود األثــر المباشــر
وغير المباشر الخاص بالمتغير المستقل والوسيط على المتغير التابع.
 -4اختبار كرونباخ ألفا :وذلـك مـن أجـل فحـص واختبـار مـدى االعتماديـة علـى أداة جمـع البيانـات
المستخدمة في قياس المتغيرات التي تناولتها الدراسة.
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الفصل الرابع
عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
 0-4خصائص عينة الدراسة
هنالك أربعة متغيرات قد تم اختيارها من المتغيرات الشخصية للمسـتجيبين مـن المـديرين فـي
اإلدارات العليــا والوســطى فــي الشــركات الصــناعية التــي تــم إدراجهــا فــي بورصــة عمــان ،وهــي (النــوع
االجتمــاعي ،العمــر ،ســنوات الخب ـرة ،والمؤهــل العلمــي) ،وذلــك بهــدف توضــيح بعــض الحقــائق التــي
تتعلق بهذه الفئة من المستجيبين ،وتبين النتائج في الجداول التالية خصائص أفراد عينة الدراسة.
أوال :النوع االجتماعي:
يمكن للنتائج أن تتلخص على النحو التالي:
الجدول ( )0-4توزيع عينة الدراسة حس النوع االجتماعي
التكرار

النسبة%

الفئات والمسميات
ذكر

217

%73.1

أنثى

80

%26.9

المجموع

722

%011

وكما هو مبين من خالل الجدول رقم ( )1-4أن عـدد الـذكور قـد وصـل (  )217مسـتجيب
وبنســبة  %73.1مــن إجمــالي عينــة الد ارســة ،حيــث أن عــدد اإلنــاث وصــل ( )81وبنسـبة %26.9
من عينة الدراسة.
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ثانيا :العمر:
يمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي:
الجدول ( )7-4توزيع عينة الدراسة حس العمر
التكرار

النسبة%

الفئات والمسميات
 32سنة فأقل

31

%10.4

 35-31سنة

72

%24.2

 42-36سنة

88

%29.6

 45 – 41سنة

60

%20.2

 46سنة فأكثر

46

%15.5

المجموع

722

%011

وكما هو مبين في الجدول رقم ( )2-4فإن نتائج الدراسة المتعلقة بعمر أفراد عينة الدراسة،
وقد أظهرت النتائج أن أعلى نسبة بلغت  %29.6للفئة العمرية ( 42-36سنة) ،بعدها جـاءت الفئـة
العمرية ( 35-31سنة) وبنسبة وصـلت  ،%24.2ثـم الفئـة العمريـة ( 45–41سـنة) وبنسـبة وصـلت
 ،%20.2ثــم جــاء بعــدها الفئــة العمريــة ( 46ســنة فــأكثر) وبنســبة وصــلت  ،%10.4وأخي ـ ار جــاءت
الفئة العمرية ( 32سنة فأقل) وبنسبة وصلت .%10.4
ثالثا :سنوات الخبرة :يمكن للنتائج التي تم التوصل إليها أن تتلخص على النحو التالي:
الجدول ( )3-4توزيع عينة الدراسة حس سنوات الخبرة
التكرار

النسبة%

الفئات والمسميات
أقل من  5سنوات

29

%9.8

 5سنوات – أقل من  12سنوات

83

%27.9

 11سنة – أقل من  15سنة

91

%30.6

 15سنة فأكثر

94

%31.6

المجموع

722

%011
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وكما هو مبين في الجدول رقم ( )3-4فقـد كانـت نتـائج الد ارسـة التـي تتعلـق بسـنوات الخبـرة
لعينة الدراسة ،وقد وزع سنوات الخبرة إلى أربع فئات قد بدأت بفئـة  5سـنوات فاقـل وتنتهـي بفئـة 15
سنة فأكثر .وقد بينت النتائج أن أعلى نسـبة وصـلت  % 31.6للفئـة التك ارريـة ( 15سـنة فـأكثر) ،ثـم
جــاءت التك ارريــة التــي تقــع بــين ( 11ســنة – أقــل مــن15ســنة) ،وبنســبة وصــلت  ،%30.6ثــم الفئــة
التك ارريــة التــي تقــع بــين ( 5ســنوات– أقــل مــن12ســنوات) ،وبنســبة وصــلت  ،%2239وأخي ـ ار الفئــة
التك اررية (أقل من 5سنوات) ،وبنسبة %9.8من إجمالي حجم العينة.
رابعا :الملهل العلمي
يمكن للنتائج التي تم التوصل إليها أن تتلخص على النحو اآلتي:
الجدول ( )4-4توزيع عينة الدراسة حس الملهل العلمي
التكرار

النسبة%

الفئات والمسميات

4

1.3

بكالوريوس

248

83.5

ماجستير

34

11.4

دكتوراه

11

3.7

المجموع

722

%011

دبلوم

وكم ـ ــا ه ـ ــو مب ـ ــين م ـ ــن خ ـ ــالل الج ـ ــدول رق ـ ــم ( )4-4أن حمل ـ ــة الش ـ ــهادة الجامعي ـ ــة األول ـ ــى
(البكالوريوس) هم األكثر في عينة الدراسة ،حيث وصل عددهم ( )248مستجيبا ،وبنسبة وصلت
 ،%83.5ث ــم حمل ــة ش ــهادة (الماجس ــتير) حي ــث وص ــل ع ــددهم ( )34مس ــتجيبا ،وش ــكلوا م ــا نس ــبته
 ،%11.4ثــم حملــة شــهادة (الــدكتوراه) حيــث وصــل عــددهم ( )11مســتجيبا ،ووصــلوا إلــى مــا نســبته
 ،%3.7وأخيـ ار جــاء حملــة شــهادة (الـدبلوم) حيــث وصــل عــددهم ( )4مســتجيبين ،وشــكلوا مــا نســبته
.%133

23

ومــن المالحـ مــن خــالل د ارســة هــذه المتغيـرات لــدى عينــة الد ارســة القــدرة التــي تمكــنهم مــن
المساعدة في تعبئة االستبانات التي قد وجهت إليهم ،ويطمـئن الباحـث إلـى سـالمة البيانـات التـي قـد
جمعـت ألهــداف هــذه الد ارســة ،باإلضـافة إلــى أنهــم ذو تأهيــل علمــي وخبـرات مــن أجــل اإلجابــة علــى
أسئلة الدراسة.

 7-4التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
أوال :النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير المستقل :عوامل النجاح الحرجة
الجدول ( :)2-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الفرعية لعوامل النجاح
الحرجة

االنحراف

المتغرلت الفرعية

المتوسط

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى األهمية

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

يظهر الجدول ( )1-4أن المتوسطات الحسـابية للمتغيـرات الفرعيـة اعوامـل النجـاح الحرجـة تقـع بـين
 3.63و ،3.81وبـ ــإنحراف معيـ ــاري يقـ ــع بـ ــين  1.61و ،1.72وهـ ــذا يعنـ ــي أن هنـ ــاك إتفـ ــاق بـ ــين
المجيبين حول أهميـة متوسـطة إلـى مرتفعـة للمتغيـرات الفرعيـة .وكـذلك يشـير المتوسـط العـام ألـى أن
هناك أتفاق على أهمية مرتفعة لعوامل النجاح الحرجة لدى الشركات المفحوصة.
اقتصاد ات الحجم
تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لمتغيــر كفــاءة اقتصــاديات الحجــم ،وكانــتالنتائج كاآلتي:
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الجدول ( :)6-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير كفاءة اقتصاد ات الحجم

1

تتبنى الشـركة خطـط اإلنتـاج الواسـع النطـاق لتخفـيض 3.77

1.86

1

مرتفع

2

فـ ــي 3.76

1.85

2

مرتفع

تحـاول الشــركة تنويـع التشــكيلة السـلعية والوصــول إلــى 3.71

1.94

3

مرتفع

4

تحــرص الشــركة علــى رفــع كفــاءة العمليــات اإلنتاجيــة 3.58

1.88

4

متوسط

1

تشتري الشركة مواردها األولية بكميات كبيرة وتكـاليف 3.42

1.87

6

متوسط

6

تحرص الشركة على تطوير مهـارات العـاملين لتحقيـق 3.51

1.90

1

متوسط

ت

الترتي

مستوى

3

الفقرات

المتوسط

الحسابي

تكلفة الوحدة المنتجة

تحـ ــرص الشـ ــركة علـ ــى تقليـ ــل الفاقـ ــد والمرفـ ــو

االنتاج

أسواق أكبر

من خالل االهتمام بالعمليات التشغيلية
قليلة لالستفادة من خصومات الكمية.

االستخدام الكفء والفعال لمواردها المتاحة.

كفاءة اقتصاد ات الحجم

3.63

االنحراف
المعياري

األهمية

متوسط

وكما هو مبين في الجدول ( )6-4فقد كانت متوسطات متغير كفاءة اقتصاديات الحجم قـد
تراوحت بين المستوى المرتفـع والمسـتوى المتوسـط ،ووصـلت متوسـطاتها الحسـابية مـا بـين – 3.77
 ،3.42وجـاءت  3فقـرات مـن هــذا متغيـر بالمســتوى المرتفـع مــن الموافقـة وهــي الفقـرات ذوات األرقــام
( )1و( )2و( )3فــي حــين كانــت بقيــة الفق ـرات مــن هــذا المحــور قــد جــاءت بالمســتوى المتوســط مــن
الموافقــة .وكانــت الفق ـرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط حســابي علــى أنــه "تتبنــى الشــركة خطــط
اإلنتــاج الواســع النطــاق لتخفـيض تكلفــة الوحــدة المنتجــة" .أمــا الفقـرة التــي حصــلت علــى أقــل متوســط
حسابي فإنها نصت على انه " تشتري الشركة مواردها األولية بكميات كبيرة وتكاليف قليلة مـن أجـل
االســتفادة مــن خصــومات الكميــة" .وإن النتيجــة العامــة قــد أشــارت إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن
الموافقــة علــى فقـرات هــذا المتغيــر مــن خــالل عينــة الد ارســة ووجهــات نظــرهم ،حيــث وصــل المتوســط
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الحســابي للمجمــوع العــام ( )3.63أمــا قــيم االنح ـراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا قــد أشــارت إلــى أن
إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد معين.
التغير التكنواوجي:
تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لمتغيــر التغيــر التكنولــوجي ،وكانــت
النتائج كما يلي:
الجدول ( )2-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التغير التكنولوجي
المعياري

7

تحـ ــرص الشـ ــركة علـ ــى إحـ ــداث تغيي ـ ـرات جوهريـ ــة فـ ــي

3.71

1.95

3

مرتفع

8

تهيــ ــك الشـ ـ ــركة مسـ ـ ــتلزمات البنـ ـ ــى التحتيـ ـ ــة المطلوبـ ـ ــة

3.76

0.88

2

مرتفع

ت

الفقرات

الحسابي

االنحراف

الترتي

مضمون األنشطة التنظيمية

المتوسط

مستوى

األهمية

إلحداث التغير التكنولوجي.
3

تطبق الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول.

3.67

0.91

6

متوسط

11

هن ــاك توجه ــات حقيقي ــة الس ــتيعاب التق ــدم التكنول ــوجي

3.69

0.85

1

مرتفع

11

تعتمد الشركة أحدث األساليب التكنولوجية في عمليات

3.71

0.79

4

مرتفع

12

تحــدث الشــركة التغييـرات الالزمــة فــي األجهـزة والبـرامج

3.79

0.82

1

مرتفع

الهائل في وسائل االتصال
االتصال.

التكنولوجية المستخدمة وتعمل علـى تطويرهـا وتحـديثها
باستمرار
التغير التكنولوجي

3.72

مرتفع

ومــا أشــار الجــدول ( )7-4هــو أن متوســطات متغيــر التغيــر التكنولــوجي قــد تراوحــت بــين
المستوى المرتفع والمستوى المتوسط ،ووصلت متوسطاتها الحسابية ما بـين  ،3.67–3.79وأتـت 5
فقـرات مــن هــذا متغيــر بالمســتوى المرتفــع مــن الموافقــة فــي حــين جــاءت فقـرة واحــدة مــن هــذا المتغيــر
بالمســتوى المتوســط مــن الموافقــة .ونصــت الفقـرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط حســابي علــى انــه
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"تحدث الشركة التغييرات الالزمة في األجهزة والبـرامج التكنولوجيـة المسـتخدمة وتعمـل علـى تطويرهـا
وتحديثها باستمرار" .أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسـابي فإنهـا تـنص علـى انـه " تطبـق
الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول" .وتشير النتيجة العامة إلى أن هنالك مسـتوى مرتفـع
من الموافقة على فقرات هذا المتغير من وجهـة نظـر عينـة الد ارسـة ،حيـث وصـل المتوسـط الحسـابي
للمجمــوع العــام ( )3.72أمــا قــيم االنح ـراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا قــد أشــارت إلــى إجابــات عينــة
الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.
-3تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير جودة المنتجات ،وكانت كما يلي:
الجدول ( )8-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير جودة المنتجات

ت

الفقرات

13

تتبنى الشركة سياسة واضحة للجودة

14

تحـ ــرص الشـ ــركة علـ ــى تطـ ــوير قـ ــدراتها لتقليـ ــل نسـ ــبة
المعيب في اإلنتاج

11

تلتـ ـ ــزم الشـ ـ ــركة بالمواصـ ـ ــفات العالميـ ـ ــة المعتمــ ــدة فـ ـ ــي
اإلنتاج.

16

تبـ ـ ــذل الشـ ـ ــركة جهـ ـ ــودا لتحقيـ ـ ــق مي ـ ـ ـزة تنافسـ ـ ــية عبـ ـ ــر
منتجاتها.

17

تبـ ــذل الش ـ ــركة جه ـ ــود متمي ـ ـزة للحص ـ ــول عل ـ ــى المـ ـ ـواد
األولية وفق المواصفات العالمية المعتمدة.

18

تقــارن الش ــركة مســتويات إنتاجه ــا مــع جه ــات مرجعي ــة
وشركات متميزة
جودة المنتجات

المتوسط

االنحراف الترتي

الحسابي

المعياري

مستوى

األهمية

3.77

1.87

6

مرتفع

3.80

0.85

2

مرتفع

3.79

0.85

3

مرتفع

3.77

0.84

4

مرتفع

3.77

0.86

1

مرتفع

3.84

0.90

1

مرتفع

3.79

مرتفع

وما بينه الجدول ( )8-4إلى أن متوسطات متغير جودة المنتجات قد تراوحت بين المستوى
المرتفع والمستوى المتوسط ،ووصلت متوسطاتها الحسابية إلى ما بـين  ،3.77 – 3.84وأتـت جميـع

22

فقـرات هــذا المتغيــر بالمســتوى المرتفــع مــن الموافقــة .وتــنص الفقـرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط
حســابي علــى انــه "تقــارن الشــركة مســتويات إنتاجهــا مــع جهــات مرجعيــة وشــركات متميـزة" .أمــا الفقـرة
الت ــي حص ــلت عل ــى أق ــل متوس ــط حس ــابي فإنه ــا تش ــمل عل ــى ان ــه " تتبن ــى الش ــركة سياس ــة واض ــحة
للجــودة" .وتشــير النتيجــة العام ـة إلــى أنــه ثمــة وجــود مســتوى مرتفــع مــن الموافقــة علــى فق ـرات هــذا
المتغير من وجهة نظر عينة الدراسة ،حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي للمجمـوع العـام ( )3.79أمـا قـيم
االنحراف المعياري المنخفضة فإنها تشير إلى أن إجابات عينة الدراسة ذات تقـارب وتشـابه إلـى حـد
ما.
ثانيا :النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير الوسيط :قدرات رأس المال البشري
الجدول ( :)9-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الفرعية لقدرات رأس المال
البشري

االنحراف

المتغرلت الفرعية

المتوسط

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى األهمية

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

يظهر الجدول ( )3-4أن المتوسطات الحسابية للمتغيرات الفرعية لقدرات راس مال البشري تقع بين
 3.87و ،3.31وبـ ــإنحراف معيـ ــاري يقـ ــع بـ ــين  1.61و ،1.71وهـ ــذا يعنـ ــي أن هنـ ــاك إتفـ ــاق بـ ــين
المجيبــين حــول أهميــة مرتفعــة إلــى مرتفعــة للمتغيـرات الفرعيــة .وكــذلك يشــير المتوســط العــام ألــى أن
هناك أتفاق على أهمية مرتفعة لقدرات راس المال البشري لدى الشركات المفحوصة.
 -1تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المعارف ،وكانت كما يلي:

21

الجدول ( )01-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المعارف

ت

الفقرات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتي

تمتلك الشركة كوادر بشرية ذات قدرات معرفية
19

تمكنها من إيجاد حلول أفضل للمشاكل التي تقع

4.00

2.99

1

مستوى

األهمية
مرتفع

في مجال معرفتهم.
22
21
22
23
24
25

تحفز الشركة مواردها البشرية على التشارك
بالمعرفة لزيادة اإلبداع
تستخدم الكوادر البشرية التجارب العملية المكتسبة
لتوفير منتجاتها بشكل متميز
تقدم الشركة حوافز للكوادر البشرية لقاء تقديمهم
معارف جديدة تساهم في زيادة تنافسيتها.
تسهل الشركة تبادل المعلومات بين كوادرها البشرية
عبر استخدام تقنيات متعددة.
تحول الشركة معظم معارف كوادرها إلى معلومات
صريحة من خالل خزنها في أوعية المعلومات.
تحاف الشركة على كوادرها البشرية من خالل توفير
مناخ ايجابي لهم
المعارف

3.95

0.92

2

مرتفع

3.92

2.89

3

مرتفع

3.77

0.85

2

مرتفع

3.83

0.94

4

مرتفع

3.82

0.92

5

مرتفع

3.80

2.88

6

مرتفع

3.87

مرتفع

ومــا بينــه الجــدول ( )11-4إلــى أن متوســطات متغيــر المعــارف قــد تراوحــت بــين المســتوى
المرتفــع والمســتوى المتوســط ،ووصــلت متوســطاتها الحســابية مــا بــين  ،3.77–4.00وأتــت جميــع
فقـرات هــذا المتغيــر بالمســتوى المرتفــع مــن الموافقــة .وتــنص الفقـرة التــي حصــلت علــى أعلــى متوســط
حســابي علــى انــه "تمتلــك الشــركة ك ـوادر بش ـرية ذات قــدرات معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول أفضــل
للمشاكل التي تقع في مجال معرفتهم" .أما الفقرة التي حصلت على أقل متوسط حسابي فإنها تـنص
على انه " تقدم الشركة حوافز للكوادر البشرية لقاء تقديمهم معارف جديدة تساهم في زيادة تنافسيتها
" .وتشـير النتيجــة العامــة إلـى وجــود مســتوى مرتفــع مـن الموافقــة علــى فقـرات هـذا المتغيــر مــن وجهــة

29

نظ ــر عين ــة الد ارس ــة ،حي ــث وص ــل المتوس ــط الحس ــابي للمجم ــوع الع ــام ( )3.87أم ــا ق ــيم االنحـ ـراف
المعياري المنخفضة فإنها قد بينت إلى أن إجابات العينة ذات تقارب وتشابه لحد ما.
 -2تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاص بمتغير المهارات ،وكانت كما
يلي:
الجدول ( )00-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المهارات

ت
26
27
28

الفقرات
تحدد الشركة نوعية المهارات التي يجب أن يكتسبها

العاملون في ضوء استراتيجياتها المعتمدة.

تمتلك الكوادر البشرية مهارات متنوعة تسمح

باستخدامهم في مهام متنوعة.

تتقن الكوادر البشرية مهارات متقدمة تمكنها من أداء

الدور الحيوي المطلوب منها

 23تتميز الكوادر البشرية برغبة تجاه العمل في الشركة
31

تحرص الشركة على تطوير مهارات كوادرها عبر

خطة منتظمة تعد لهذا الغر .

 31تحفز الشركة المهارات المتميزة ماديا ومعنويا.
المهارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى

األهمية

3.74

1.88

1

مرتفع

3.86

1.89

2

مرتفع

3.84

1.93

3

مرتفع

3.86

1.83

1

مرتفع

3.74

1.87

6

مرتفع

3.80

1.83

4

مرتفع

3.81

مرتفع

يشير الجدول ( )11-4إلى أن متوسطات متغير المهارات قد تراوحت بين المستوى المرتفع
والمستوى المتوسط ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بين  ،3.74–3.86وجاءت جميع فقرات هذا
المتغير بالمستوى المرتفع من الموافقة .وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى
انــه " تتميــز الك ـوادر البش ـرية برغبــة تجــاه العمــل فــي الشــركة " .أمــا الفق ـرة التــي حصــلت علــى أقــل
متوســط حســابي فإنهــا تــنص علــى انــه" تحــرص الشــركة علــى تطــوير مهــارات كوادرهــا عبــر خطــة
منتظمة تعد لهذا الغر " .وتشير النتيجة العامة إلـى وجـود مسـتوى مرتفـع مـن الموافقـة علـى فقـرات

12

هذا المتغير من وجهة نظر عينة الدراسة ،حيث بلغ المتوسط الحسـابي للمجمـوع العـام ( )3.81أمـا
قيم االنحراف المعيـاري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن إجابـات عينـة الد ارسـة متقاربـة ومتشـابهة إلـى
حد ما.
-3تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الخبرات ،وكانت النتائج كما يلي:
الجدول ( )07-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الخبرات

ت
32
33
34
31
36

الفقرات
تمتلك الكوادر البشرية الخبرة الكافية للعمل في
الشركة
تمتلك الكوادر البشرية المعرفة الكافية بالقوانين
واألنظمة
تستثمر الشركة خبرات كوادرها في إنتاج منتجات

متميزة تضيف قيمة للزبون.

تستخدم الشركة خبرات كوادرها في إيجاد حلول

لمشكالت الزبون

تستفيد الشركة من خبرات كوادرها في صياغة
استراتيجياتها المستقبلية
الخبرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى

األهمية

3.86

0.83

4

مرتفع

3.84

0.80

1

مرتفع

3.99

0.88

1

مرتفع

3.95

0.89

2

مرتفع

3.91

0.86

3

مرتفع

3.91

مرتفع

يشير الجدول ( )12-4إلى أن متوسطات متغير الخبرات قد تراوحت بين المسـتوى المرتفـع
والمستوى المتوسط ،وبلغت متوسطاتها الحسابية مـا بـين  ،3.84 –3.99وجـاءت جميـع فقـرات مـن
هذا المتغير بالمستوى المرتفع مـن الموافقـة .وتـنص الفقـرة التـي حصـلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي
على انه "تستثمر الشركة خبرات كوادرها في إنتـاج منتجـات متميـزة تضـيف قيمـة للزبـون" .أمـا الفقـرة
التي حصلت على أقل متوسط حسابي فإنها تنص على انه " تمتلك الكوادر البشرية المعرفة الكافيـة
بــالقوانين واألنظمــة" .وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن الموافقــة علــى فقـرات هــذا

11

المتغير من وجهة نظر عينة الدراسة ،حيث بلغ المتوسـط الحسـابي للمجمـوع العـام ( )3.91أمـا قـيم
االنحراف المعياري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن إجابـات عينـة الد ارسـة متقاربـة ومتشـابهة إلـى حـد
ما.
ثالثا :النتائج المتعلقة بملشرات المتغير التابع :تحقيق النجاح اإلستراتيجي
الجدول ( :)13-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الفرعية لتحقيق النجاح
اإلستراتيجي
االنحراف

المتغرلت الفرعية

المتوسط

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى األهمية

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

يظهــر الجــدول ( )13-4أن المتوســطات الحســابية للمتغي ـرات الفرعيــة لتحقيــق النجــاح االســتراتيجي
تقع بين  3.88و ،3.34وبإنحراف معياري يقع بين  1.63و ،1.71وهذا يعني أن هناك إتفاق بين
المجيبــين حــول أهميــة مرتفعــة إلــى مرتفعــة للمتغيـرات الفرعيــة .وكــذلك يشــير المتوســط العــام ألــى أن
هناك أتفاق على أهمية مرتفعة لتحقيق النجاح االستراتيجي لدى الشركات المفحوصة.
 -1تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لمؤشــر البقــاء ،وكانــت النتــائج كمــا
يلي:

12

الجدول ( )04-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر البقاء
ت

الفقرات

37

تمتلك الشركة قدرات على التعامل مع التحديات والتنبؤ

38

تعد الشركة سيناريوهات متعددة لتهيئة خيارات بديلة من

33

تحلل الشركة معلومات البيئة الخارجية أول بأول.

41

الشركة قادرة على تغيير إستراتيجياتها واالندماج مع

41

لدى الشركة كفاءات متخصصة تضمن لها استمرار

42

تقيم الشركة قدراتها دوريا لمواجهة أي قصور في أدائها.

بالمخاطر المستقبلية

أجل البقاء

كيانات أخرى عند الضرورة لضمان البقاء.
النجاح
البقاء

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى

األهمية

4.07

0.94

1

مرتفع

3.98

0.93

3

مرتفع

3.98

0.86

2

مرتفع

3.83

0.89

6

مرتفع

3.84

0.90

1

مرتفع

3.86

0.82

4

مرتفع

3.93

مرتفع

يشــير الجــدول ( )14-4إلــى أن متوســطات مؤشــر البقـاء قــد تراوحــت بــين المســتوى المرتفــع
والمستوى المتوسـط ،وبلغـت متوسـطاتها الحسـابية مـا بـين ،3.83 –4.07وجـاءت جميـع فقـرات هـذا
المؤشر بالمستوى المرتفع من الموافقة .وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى
انه " تمتلك الشركة قدرات على التعامل مع التحـديات والتنبـؤ بالمخـاطر المسـتقبلية" .أمـا الفقـرة التـي
حصــلت علــى أقــل متوســط حســابي فإنهــا تــنص علــى انــه "الشــركة قــادرة علــى تغييــر إســتراتيجياتها
واالندماج مع كيانات أخرى عند الضرورة لضمان البقـاء" .وتشـير النتيجـة العامـة إلـى وجـود مسـتوى
مرتفــع مــن الموافقــة علــى فق ـرات هــذا المؤشــر مــن وجهــة نظ ـر عينــة الد ارســة ،حيــث بلــغ المتوســط
الحسابي للمجموع العام ( )3.93أما قيم االنحراف المعياري المنخفضـة فإنهـا تشـير إلـى أن إجابـات
عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.
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 -2تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لمؤشــر التكيــف ،وكانــت النتــائج كمــا
يلي:
الجدول ( )02-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر التكيف

ت
43

الفقرات

المتوسط

الحسابي

الش ـ ــركة ق ـ ــادرة عل ـ ــى التكي ـ ــف م ـ ــع متطلب ـ ــات البيئ ـ ــة 3.99

االنحراف
المعياري

0.90

الترتي
2

مستوى

األهمية
مرتفع

التنافسية.
44

لدى الشركة قدرات على التكيف مع التغيرات التي 3.96

0.91

4

مرتفع

تحصل في البيئة الخارجية.
41

لدى الشركة قدرات على التكيف السريع مع األحداث 3.97

0.90

3

مرتفع

التي تحصل في بيئة العمل الداخلية بشكل فجائي.
46

الشركة قادرة على تغيير خططها وأهدافها التنظيمية 4.00

0.87

1

مرتفع

47

تمتلك الشركة قدرات لتحسين أوضاعها في ظروف 3.93

0.83

1

مرتفع

48

تستطيع الشركة التكيف بشكل مستمر مع متطلبات 3.85

0.87

6

مرتفع

43

تمتلك الشركة قدرات إضافية للتكيف مع احتياجات 3.82

0.87

7

مرتفع

المحددة من قبل اإلدارة العليا
األزمات .
السوق

العمالء المتغيرة والمتجددة
التكيف

3.93

مرتفع

يشير الجدول ( )11-4إلى أن متوسطات مؤشر التكيـف قـد تراوحـت بـين المسـتوى المرتفـع
والمستوى المتوسط ،وبلغت متوسطاتها الحسابية ما بـين  ،3.82–4.00وجـاءت جميـع فقـرات هـذا
المؤشر بالمستوى المرتفع من الموافقة .وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى
انه "الشركة قادرة علـى تغييـر خططهـا وأهـدافها التنظيميـة المحـددة مـن قبـل اإلدارة العليـا" .أمـا الفقـرة
التي حصلت على أقل متوسط حسـابي فإنهـا تـنص علـى انـه "تمتلـك الشـركة قـدرات إضـافية للتكيـف
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مــع احتياجــات العمــالء المتغي ـرة والمتجــددة " .وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن
الموافق ــة عل ــى فقـ ـرات ه ــذا المؤش ــر م ــن وجه ــة نظ ــر عين ــة الد ارس ــة ،حي ــث بل ــغ المتوس ــط الحس ــابي
للمجمــوع العــام ( )3.93أمــا قــيم االنح ـراف المعيــاري المنخفضــة فإنهــا تشــير إلــى أن إجابــات عينــة
الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.
 -3تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لمؤشــر النمــو ،وكانــت النتــائج كمــا
يلي:
الجدول ( )06-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لملشر النمو

ت

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتي

مستوى

األهمية

 11تمتلك الشركة قدرات لتحقيق النمو المستمر

3.87

0.92

4

مرتفع

 11تسعى الشركة لتحقيق التكامل الخلفي واألمامي.

3.87

0.88

4

مرتفع

 12تحاول الشركة عقد تحالفات مع المنافسين.

3.93

0.81

1

مرتفع

3.88

0.88

3

مرتفع

3.83

0.88

1

مرتفع

3.82

0.85

7

مرتفع

3.89

0.87

2

مرتفع

13
14
11

تمتلك الشركة توجهات لتعزيز عالقاتها مع الزبائن
وسرعة االستجابة لهم

تستخدم الشركة الطرق واألساليب التي تضمن لها

تحقيق النجاح والنمو

تنوع الشركة في إنتاجها عبر إيجاد تشكيلة سلعية
تلبي احتياجات فئات مختلفة من الزبائن.

 16تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة.
النمو

3.87

مرتفع

يشــير الجــدول ( )16-4إلــى أن متوســطات مؤشــر النمــو قــد تراوحــت بــين المســتوى المرتفــع
والمســتوى المتوســط ،وبلغــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين ،3.82–3.93وجــاءت جميــع فقـرات هــذا
المؤشر بالمستوى المرتفع من الموافقة .وتنص الفقرة التي حصلت علـى أعلـى متوسـط حسـابي علـى
انه "تحاول الشركة عقد تحالفات مـع المنافسـين" .أمـا الفقـرة التـي حصـلت علـى أقـل متوسـط حسـابي
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فإنهــا تــنص علــى انــه " تنــوع الشــركة فــي إنتاجهــا عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات
مختلفــة مــن الزبــائن" .وتشــير النتيجــة العامــة إلــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن الموافقــة علــى فقـرات هــذا
المؤشر من وجهة نظر عينة الدراسة ،حيث بلغ المتوسـط الحسـابي للمجمـوع العـام ( )3.87أمـا قـيم
االنحراف المعياري المنخفضة فإنها تشيرإلى أن إجابات عينةالدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما.

العالقة بين متغيرات الدراسة:
يظهــر الجــدول ( )17-4أن العالقــة بــين المتغي ـرات الفرعيــة لعوامــل النجــاح الحرجــة قويــة،
حيــث أن  rتتــرواح مــا بــين  1.723و .1.763وأن العالقــة مــا بــين المتغي ـرات الفرعيــة ل ـرأس المــال
البشــري قويــة ،حيــث أن  rتقــع مــا بــين  1.738و ,.1.732ان العالقــة مــا بــين المتغي ـرات الفرعيــة
لتحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي قويــة ،حيــث أنهــا تقــع بــين  1.747و .1.782وأخيـرا ،أن العالقــة بــين
المتغيرات الرئيسية قوية ،حيث أن العالقة بـين عوامـل النجـاح الحرجـة وتحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجي
قوية حيث أن  rتساوي  ،1.723وأن العالقة بين عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري
قويـ ـ ــة حيـ ـ ــث أن  rتسـ ـ ــاوي  1.821وأن العالقـ ـ ــة وقـ ـ ــدرات رأس المـ ـ ــال البشـ ـ ــري وتحقيـ ـ ــق النجـ ـ ــاح
اإلستراتيجي قوية ،حيث أن .1.813
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الجدول ( :)02-4معامل بيرسن الثنائي للعالقات بين المتغيرات
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

No.

1
اقتصاد ات

1

الحجم الكبير

**.940

التغير

2

**.736

التكنولوجي

**.763

**.729

جودة المنتجات

3

**.908** .909

**.913

عوامل النجاح
الحرجة

4

**.798

**.719** .727

**.733

المعارف

5

**.792

**.747

**.694** .674

**.672

المهارات

6

**.812

**.738

**.731

**.664** .688

**.647

الخبرات

7

**.904

**.935

**.930

**.825

**.752** .756

**.746

قدرات رأس

8

المال البشري

**.748

**.705

**.666

**.703

**.652

**.598** .586

**.596

البقاء

9

**.782

**.747

**.695

**.673

**.700

**.690

**.628** .622

**.633

التكيف

10

**.798

**.815

**.763

**.726

**.686

**.705

**.690

**.638** .625

**.621

النمو

11

**.928

**.923

**.809

**.762

**.726

**.755

**.729

**.669** .658

**.664

النجاح

12

االستراتيجي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 3-4اختبار الفرضيات
قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بإجراء بعض
االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار ،إذ تم التأكد من
عدم وجود ارتبا

عال بين المتغيرات المستقلة ( )Multicollinearityباستخدام تضخم التباين

( )VIFواختبار التباين المسموح به ( )Toleranceلكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة مع
مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به ( )VIFللقيمة ( .)12وأن تكون قيمة التباين
المسموح به ( )Toleranceأكبر من (.)0.05
وتم التأكد أيضا من إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionباحتساب
معامل االلتواء ( ،)Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل االلتواء
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تقل عن ( ،)1والجدول رقم ( )11-4يبين نتائج هذه االختبارات:
الجدول ( )08-4نتائج اختبار ( )VIFوالتباين المسموح به ومعامل االلتواء
ت

المتغيرات المستقلة الفرعية

VIF

Tolerance

Skewness

1

اقتصاديات الحجم الكبير

2.51

2.365

23232

2

التغير التكنولوجي

2.11

23311

23425

3

جودة المنتجات

2322

2.123

-23121

يتضــح مــن النتــائج ال ـواردة فــي الجــدول رقــم ( )11-4عــدم وجــود تــداخل خطــي متعــدد
) (Multicollinearityبين أبعاد المتغير المستقل (عوامل النجاح الحرجة) ،وإن ما يؤكد ذلك قـيم

معيار االختبار ( )VIFلألبعاد المتمثلة ب ـ (اقتصـاديات الحجـم الكبيـر ،التغيـر التكنولـوجي ،جـودة
المنتجـات) والبالغـة ( )2.22 ،2.11 ،2.51علـى التـوالي .ويتضــح أن جميـع هـذه القـيم اقـل مــن
القيمة الحرجة لالختبار والبالغة ( )5وان قيم اختبار التبـاين المسـموح بـه ( )Toleranceتراوحـت

بين ( )2.123-2.365وهي أعلى من ( )2325ويعد هذا مؤش ار على عدم وجـود ارتبـا عـال بـين
المتغيرات المستقلة .وقـد تـم التأكـد مـن أن البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي باحتسـاب معامـل االلتـواء
( ،)Skewnessوكما يتضح من الجدول فقد كانت القيم أقل من (.)1

وتأسيسا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطـي متعـدد بـين أبعـاد المتغيـر
المستقل ،وان بيانات متغيرات الدراسة تخضـع للتوزيـع الطبيعـي فقـد أصـبح باإلمكـان اختبـار أثـر
المتغيـ ــر المسـ ــتقل والمتمثـ ــل بعوامـ ــل النجـ ــاح الحرجـ ــة فـ ــي المتغيـ ــر التـ ــابع والمتمثـ ــل فـ ــي النجـ ــاح
االستراتيجي ،وذلك باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد ( )Regression Multipleوكانت

النتائج على النحو التالي:
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أوال :اختبار الفرضية الرئيسة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1712لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس
المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي
والختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر عوامل النجاح الحرجة
وقدرات رأس المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،وكما هو موضح بالجدول (.)13 -4
جدول ( )19 - 4نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتثثير عوامل النجاح الحرجة وقدرات
رأس المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي

المتغير
التابع

( )R

اإلرتبات

()R2

معامل

التحديد

F

المحسوبة

DF

درجات الحرية
بين

النجاح
اإلستراتيجي

*Sig

مستوى
الداللة

.816

.666

2

البواقي
المجموع

294
296

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05

المحسوبة

مستوى

النجاح

1.111

.209

3.220

.001

الحرجة
رأس
المال

.671

10.906

البشري

يوضــح الجــدول ( )13 -4أثــر عوامــل النجــاح الحرجــة وقــدرات رأس المــال البشــري فــي

تحقيق النجاح اإلستراتيجي .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية
لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري فـي تحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجي ،إذ بلـغ معامـل
اإلرتبا

الداللة

عوامل

المجاميع
29.59

Β
معامل االنحدار

T

*Sig

 ).816( Rعند مستوى ( .)0.05أمـا معامـل التحديـد  R2فقـد بلـغ ( ،).666أي أن

م ــا قيمت ــه ( ).666م ــن التغيـ ـرات ف ــي النج ــاح اإلس ــتراتيجي ن ــاتج ع ــن التغي ــر ف ــي عوام ــل النج ــاح
الحرج ــة وق ــدرات رأس الم ــال البش ــري ،كم ــا بلغ ــت قيم ــة درج ــة الت ــأثير  ).209( βلعوام ــل النج ــاح
الحرجــة ،و( ).671لقــدرات رأس المــال البشــري .وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى

.000

19

االهتمـ ــام بعوامـ ــل النجـ ــاح الحرجـ ــة وقـ ــدرات رأس المـ ــال البشـ ــري يـ ــؤدي إلـ ــى زيـ ــادة فـ ــي النجـ ــاح
اإلستراتيجي بقيمة  ).209( βلعوامل النجاح الحرجة ).671( ،لقدرات رأس المال البشري .ويؤكـد
معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )29.59وهي دالة عند مستوى (.) 0.05
وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولـى ،وعليـه تـرفض الفرضـية العدميـة (الصـفرية)،
وتقب ــل الفرض ــية البديل ــة الت ــي ت ــنص عل ــى" :وجــــود تــــثثير ذي داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى
( )α≥1712لعوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي".
ثانيا :اختبار الفرضية األولى:
 H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 1712لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة

بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر عوامل
النجاح الحرجة (كفاءة اقتصاديات الحجم ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) في تحقيق
النجاح اإلستراتيجي ،وكما هو موضح بالجدول (.)21 -4
جدول ( )22 – 4نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتثثير عوامل النجاح الحرجة (كفاءة
اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي
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يوضح الجدول ( )21 -4أثـر عوامـل النجـاح الحرجـة (كفـاءة اقتصـاديات الحجـم ،التغيـر
التكنول ـ ــوجي ،ج ـ ــودة المنتج ـ ــات) ف ـ ــي تحقي ـ ــق النج ـ ــاح اإلس ـ ــتراتيجي .إذ أظه ـ ــرت نت ـ ــائج التحلي ـ ــل
اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي دالل ـة إحصــائية لعوامــل النجــاح الحرجــة (كفــاءة اقتصــاديات الحجــم،
التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) فـي تحقيـق النجـاح اإلسـتراتيجي ،إذ بلـغ معامـل اإلرتبـا

R

( ).729عن ــد مس ــتوى ( .)0.05أم ــا معام ــل التحدي ــد  R2فق ــد بل ــغ ( ،).532أي أن م ــا قيمت ــه
( ).532مــن التغيـرات فــي النجــاح اإلســتراتيجي نــاتج عــن التغيــر فــي عوامــل النجــاح الحرجــة ،كمــا
بلغ ــت قيم ــة درج ــة الت ــأثير  ).258( βلكف ــاءة اقتص ــاديات الحج ــم ).293( ،للتغي ــر التكنول ــوجي،
( ).246لجودة المنتجات .وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمـام بعوامـل النجـاح
الحرجــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي النجــاح اإلس ـتراتيجي بقيمــة  ).258( βلكفــاءة اقتصــاديات الحجــم،

( ).293للتغيـ ــر التكنول ـ ــوجي ).246( ،لجـ ــودة المنتج ـ ــات .ويؤكـ ــد معنوي ـ ــة هـ ــذا الت ـ ــأثير قيم ـ ــة F
المحسوبة والتي بلغت ( )10.86وهي دالة عند مستوى ( .)0.05وهذا يؤكد عدم صحة قبول
الفرضــية األولــى ،وعليــه تـرفض الفرضــية العدميــة (الصــفرية) ،وتقبــل الفرضــية البديلــة التــي تــنص
على" :وجود تثثير ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1712لعوامل النجاح الحرجة المتمثلة
بـــــ(كفاءة اقتصــــاد ات الحجــــم التغيــــر التكنولــــوجي جــــودة المنتجــــات) فــــي تحقيــــق النجــــاح
اإلستراتيجي.
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ثالثا :اختبار الفرضية الثانية:
 H02ال يوجد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≥1712لعوامـل النجـاح الحرجـة المتمثلـة
بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جـودة المنتجـات) فـي قـدرات رأس المـال البشـري.
والختبار هذه الفرضـية تـم اسـتخدام تحليـل االنحـدار المتعـدد للتحقـق مـن أثـر عوامـل النجـاح الحرجـة
(كفــاءة اقتص ـاديات الحجــم ،التغيــر التكنولــوجي ،جــودة المنتجــات) فــي قــدرات رأس المــال البشــري،
وكما هو موضح بالجدول (.)21-4
جدول ( )21-4نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتثثير عوامل النجاح الحرجة (كفاءة
اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في قدرات رأس المال البشري
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*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)0.05

يوضــح الجــدول ( )21-4أثــر عوامــل النجــاح الحرجــة (كفــاءة اقتصــاديات الحجــم ،التغيــر

التكنولوجي ،جودة المنتجات) في قدرات رأس المال البشري .إذ أظهرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي
وجـ ــود تـ ــأثير ذي داللـ ــة إحصـ ــائية لعوامـ ــل النجـ ــاح الحرجـ ــة (كفـ ــاءة اقتصـ ــاديات الحجـ ــم ،التغيـ ــر
التكنولوجي ،جودة المنتجات) في قدرات رأس المـال البشـري ،إذ بلـغ معامـل اإلرتبـا

).826( R

عند مستوى ( .)0.05أما معامل التحديد  R2فقد بلـغ ( ،).681أي أن مـا قيمتـه ( ).681مـن
التغيـرات فــي قــدرات رأس المــال البشــري نــاتج عــن التغيــر فــي عوامــل النجــاح الحرجــة ،كمــا بلغــت

1.111

92

قيمــة درجــة التــأثير  ).265( βلكفــاءة اقتصــاديات الحجــم ).298( ،للتغيــر التكنولــوجي).313( ،
لجودة المنتجات .وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحـدة فـي مسـتوى االهتمـام بعوامـل النجـاح الحرجـة
ي ــؤدي إل ــى زي ــادة ف ــي ق ــدرات رأس الم ــال البش ــري بقيم ــة  ).265( βلكف ــاءة اقتص ــاديات الحج ــم،

( ).298للتغيـ ــر التكنول ـ ــوجي ).313( ،لجـ ــودة المنتج ـ ــات .ويؤكـ ــد معنوي ـ ــة هـ ــذا الت ـ ــأثير قيم ـ ــة F
المحسـوبة والتـي بلغـت ( )20.89وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم صـحة
قبــول الفرضــية الثانيــة ،وعليــه ت ـرفض الفرضــية العدميــة (الصــفرية) ،وتقبــل الفرضــية البديلــة التــي
تنص على" :وجود تـثثير ذي داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( )α≥1712لعوامـل النجـاح الحرجـة
المتمثلة بـ(كفاءة اقتصاد ات الحجم التغير التكنولوجي جودة المنتجات) في قدرات رأس المال
البشري.
رابعا :اختبار الفرضية الثالثة:
 H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1712لقدرات رأس المال البشري المتمثلة
بـ(المعارف المهارات الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر لقدرات رأس
المال البشري المتمثلة بـ(المعارف ،المهارات ،الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،وكما
بالجدول (.)22 -4
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جدول ( )22- 4نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتثثير قدرات رأس المال البشري المتمثلة
بـ(المعارف المهارات الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي
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الخبـرات) فــي تحقيــق النجــاح اإلســتراتيجي .إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي
داللــة إحصــائية لقــدرات رأس المــال البشــري المتمثلــة ب ــ(المعارف ،المهــارات ،الخب ـرات) فــي تحقيــق
 ).826( Rعنــد مســتوى ( .)0.05أمــا معامــل

التحديد  R2فقد بلغ ( ،).681أي أن ما قيمته ( ).681من التغيرات في النجاح اإلسـتراتيجي نـاتج
عــن التغيــر فــي قــدرات رأس المــال البشــري ،كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير  ).354( βللمع ـارف،
( ).200للمهــارات ).374( ،للخب ـرات .وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام
بقــدرات رأس المــال البشــري يــؤدي إلــى زيــادة فــي النجــاح اإلســتراتيجي بقيمــة  ).354( βللمعـارف،
( ).200للمهــارات ).374( ،للخبـرات .ويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  Fالمحســوبة والتــي بلغــت
( )19.36وهــي دالــة عن ــد مســتوى ( .)0.05وهــذا يؤك ــد عــدم صــحة قب ــول الفرضــية الثالث ــة،
وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلـة التـي تـنص علـى" :وجـود تـثثير
ذي داللة إحصائية عند مسـتوى ( )α ≥1712لقـدرات رأس المـال البشـري المتمثلـة بــ(المعارف
المهارات الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي.
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يوضح الجدول ( )22 -4أثر قـدرات رأس المـال البشـري المتمثلـة بــ(المعارف ،المهـارات،

النجــاح اإلســتراتيجي ،إذ بلــغ معامــل اإلرتبــا

*Sig
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خامسا :اختبار الفرضية الرابعة:
 H04ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1712لعوامل النجاح الحرجة في النجاح
اإلستراتيجي بوجود قدرات رأس المال البشري متغي اًر وسيطاً.
اسـتعان الباحـث فـي اختبـار فرضـية الد ارسـة الرابعـة بتحليـل المسـار  Path Analysisوتـم
استخدام برنامج  Amosالمدعم بالبرنامج اإلحصائي  SPSSوذلك للتحقق مـن وجـود أثـر لعوامـل
النجــاح الحرجــة فــي النجــاح اإلســتراتيجي بوجــود قــدرات رأس المــال البشــري متغيـ ار وســيطا ،ويوضــح
الجدول رقم ( )23-4النتائج التي تم التوصل إليها في اختبار هذه الفرضية.
جدول ( )23 -4نتائج اختبار تحليل المسار لعوامل النجاح الحرجة في النجاح اإلستراتيجي
بوجود قدرات رأس المال البشري متغي اًر وسيطاً
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GFI: Goodness of Fit Index must Proximity to one

مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

CFI: Comparative Fit Index must Proximity to one

عوامل النجاح الحرجة

DLS: SSN

قدرات رأس المال البشري

ET: HRC

النجاح اإلستراتيجي

MD: STS

* التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات

يالح من خالل الجدول ( )23 -4أن قيمة  Chi2المحسوبة بلغت ( ،)7.621وهي
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ذات داللة عند مسـتوى ( .)0.05وبلغـت قيمـة )GFI( Goodness of Fit Index
وهـو مؤشــر مالءمــة الجــودة مــا قيمتــه ( )1.837وهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد صــحيح (المالءمــة
التامــة) .وبــنفس الســياق بلــغ مؤشــر المواءمــة المقــارن Index

Fit

)CFI( Comparative

( )1.314وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح .بينما بلغ أثـر عوامـل النجـاح الحرجـة فـي النجـاح
اإلس ـ ــتراتيجي ( ،)1.741وه ـ ــو م ـ ــا يش ـ ــير إل ـ ــى أن عوام ـ ــل النج ـ ــاح الحرج ـ ــة ت ـ ــؤثر ف ـ ــي النج ـ ــاح
اإلستراتيجي .كذلك فقد بلغ تأثير قدرات رأس المال البشري علـى النجـاح اإلسـتراتيجي (،)1.817
وهــو مــا يؤكــد تــأثير هــذه القــدرات علــى النجــاح ،وبالتــالي فــإن زيــادة االهتمــام بقــدرات رأس المــال
البشــري ســوف يــؤثر بالنجــاح اإلســتراتيجي .وهــو مــا يؤكــد الــدور الــذي تلعبــه قــدرات رأس المــال
البشــري فــي أثــر عوامــل النجــاح الحرجــة علــى النجــاح اإلســتراتيجي .وقــد بلــغ التــأثير غيــر المباشــر
لعوامــل النجــاح الحرجــة مجتمعــة علــى النجــاح اإلســتراتيجي بوجــود قــدرات رأس المــال البشــري
( ،)1.612وهــو مــا يؤكــد الــدور الــذي تلعبــه قــدرات رأس المــال البشــري كمتغيــر وســيط فــي أثــر
عوامل النجاح الحرجة على النجاح اإلستراتيجي.
كمــ ــا بلغـ ـ ــت قيمـ ـ ــة  Tالمحســ ــوبة للمسـ ـ ــار األول (عوامـ ـ ــل النجـ ـ ــاح الحرجـ ـ ــة  النجـ ـ ــاح
اإلستراتيجي) ( )8.791وهي ذات داللة عند مستوى ( ،)0.05فيما بلغـت قيمـة  Tالمحسـوبة
للمسـار الثـاني (قـدرات رأس المـال البشـري النجـاح اإلسـتراتيجي) ( )12.210وهـي ذات داللـة
عند مستوى ( .)0.05وبالتالي فإن زيادة االهتمـام بقـدرات رأس المـال البشـري مـن شـأنه توليـد
تأثير على النجاح اإلستراتيجي.
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وعليه ترفض الفرضية الصفرية (العدمية) الرابعة وتقبل الفرضـية البديلـة التـي تـنص علـى

أنـه :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 1.11لعوامل النجاح الحرجة في النجـاح
اإلستراتيجي بوجود قدرات رأس المال البشري متغي ار وسيطا.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

 0-2مناقشة النتائج
 7-2اإلستنتاجات
 7-2التوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
يتن ـاول هــذا الفصــل عرضــا لمجمــل النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث ،وعلــى ضــوء هــذه
النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات ،ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق ما تـم التوصـل إليـه
من خالل إجابات عينة الدراسة المبحوثة في اإلستبانة بما يلي:

 0-2مناقشة النتائج
يمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو التالي:
أوالً :نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
-1النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير المستقل :عوامل النجاح الحرجة
بينــت نتــائج اإلحصــاء الوصــفي والتحليلــي لمتغيــر كفــاءة اقتصــاديات الحجــم ،أن اســتجابات
المديرين في اإلدارات العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه
الفقرات كانت بمستوى متوسط.
حيــث يمكــن تفســير ذلــك بــأن الشــركات الصــناعية تســعى بشــكل مســتمر الــى تحقيــق مي ـزة
تنافس ــية وكس ــب والء الزب ــون م ــن خ ــالل تق ــديم منتج ــات وخ ــدمات تتواف ــق م ــع متطلبات ــه ،حي ــث أن
الشركات الصناعية تسعى لتحقيق ذلك من خـالل تقليـل الكلـف وتقـديم منتجـات بجـودة عاليـة وسـعر
أقل مـن المنافسـين ،اال أنـه فـي بعـض االحيـان التمـايز والجـودة يقـف عائقـا أمـام ذلـك اضـافة اال أن
االنتــاج بكميــات كبي ـرة بقصــد تقليــل الكلــف قــد يحمــل المنظمــات عبــك وتكــاليف اذا لــم يــتم توزيعهــا
خالل مدة زمنية معينة وهذا التفسير يتوافق مع النتيجة.
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أما نتـائج اإلحصـاء الوصـفي والتحليلـي لمتغيـر التغيـر التكنولـوجي ،فقـد تبـين أن اسـتجابات
المديرين في اإلدارات العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه
الفق ـرات كانــت بمســتوى مرتفــع ،وقــد تبــين أن هــذه الشــركات تحــدث التغيي ـرات الالزمــة فــي األجه ـزة
والبـرامج التكنولوجيـة المسـتخدمة وتعمـل علـى تطويرهـا وتحـديثها باسـتمرار ،وتهيـك أيضـا مسـتلزمات
البن ــى التحتي ــة المطلوب ــة إلح ــداث التغي ــر التكنول ــوجي ،فض ــال ع ــن حرصـ ـها عل ــى إح ــداث تغييـ ـرات
جوهرية في مضمون األنشطة التنظيمية.
وهــذا ي ــدل علــى أن الش ــركات الصــناعية المدرج ــة فــي بورص ــة عمــان تح ــاف علــى بقاءه ــا
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 ميـزة تنافســية بــين غيرهــا مــن
المنافسين.
كذلك فقد بينـت نتـائج اإلحصـاء الوصـفي والتحليلـي لمتغيـر جـودة المنتجـات ،أن اسـتجابات
المديرين في اإلدارات العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه
الفقـ ـرات كان ــت بمس ــتوى مرتف ــع ،وق ــد تب ــين أن ه ــذه الش ــركات تق ــارن مس ــتويات إنتاجه ــا م ــع جه ــات
مرجعيــة وشــركات متمي ـزة ،وتحــرص أيضــا علــى تطــوير قــدراتها لتقليــل نســبة المعيــب فــي اإلنتــاج،
فضال عن أنها تلتزم بالمواصفات العالمية المعتمدة في اإلنتاج.
وهذا يدل على أن الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تهتم بتقـديم منتجـات ذات
جودة عالية تضاهي منافسيها باالسواق من خـالل التركيـز علـى نوعيـة المنـتج كمنـتج وعلـى الزبـائن
ومتطلباتهم من جهة أخرى والعمل على مؤائمة المنتجات مع ما يطمح له الزبون.
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-2النتائج المتعلقة بثبعاد المتغير الوسيط :قدرات رأس المال البشري
بين ــت نت ــائج اإلحص ــاء الوص ــفي والتحليل ــي لمتغي ــر المع ــارف ،أن اس ــتجابات الم ــديرين ف ــي
اإلدارات العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على هذه الفقرات كانت
بمستوى مرتفع.
وهذا يدل على أن الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمـان تمتلـك كـوادر بشـرية ذات
قــدرات معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول أفضــل للمشــاكل التــي تقــع فــي مجــال معـرفتهم ،كمــا أن هــذه
الشــركات تحفــز مواردهــا البش ـرية علــى التشــارك بالمعرفــة لزيــادة اإلبــداع ،باإلضــافة إلــى أن الك ـوادر
البش ـرية لــديها تســتخدم التجــارب العمليــة المكتســبة لتــوفير منتجاتهــا بشــكل متميــز  ،وهــذا مــا يحقــق
النشا الفكري الذي يحفز على التفكير بحلول ابداعية للمشاكل التي قد تواجهها الشركات.
أما نتائج اإلحصاء الوصـفي والتحليلـي لمتغيـر المهـارات ،فقـد تبـين أن اسـتجابات المـديرون
في اإلدارات العليا والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه الفقـرات
كانت بمستوى مرتفع.
وهذا يدل علـى أن أن الكـوادر البشـرية المتـوافرة فـي هـذه الشـركات تتميـز برغبـة تجـاه العمـل
وأن هــذه الكـوادر تمتلــك مهــارات متنوعــة تســمح باســتخدامهم فــي مهــام متنوعــة وتــتقن أيضــا مهــارات
متقدمة تمكنها من أداء الدور الحيوي المطلوب منها.
كذلك فقد بينت نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي لمتغير الخبرات ،أن استجابات المـديرين
في اإلدا ارت العليا والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه الفقـرات
كانت بمستوى مرتفع.
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وهــذا يــدل أن هــذه الش ــركات تســتثمر خب ـرات كوادرهــا البشــرية فــي إنتــاج منتجــات متميــزة
تضـيف قيمــة للزبــون ،وتســتخدم هــذه الخبـرات فــي إيجــاد حلــول لمشــكالت الزبــون ،كــذلك تســتفيد هــذه
الشركات من خبرات كوادرها في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.
ثالثا :النتائج المتعلقة بملشرات المتغير التابع :تحقيق النجاح اإلستراتيجي
بينت نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي لمؤشر البقاء ،أن استجابات المديرين في اإلدارات
العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على هذه الفقرات كانـت بمسـتوى
مرتفع.
وهـ ــذا يـ ــدل أن الشـ ــركات تمتلـ ــك قـ ــدرات علـ ــى التعامـ ــل مـ ــع التحـ ــديات والتنبـ ــؤ بالمخـ ــاطر
المستقبلية وتحلـل معلومـات البيئـة الخارجيـة أول بـأول وهـي تعـد سـيناريوهات متعـددة لتهيئـة خيـارات
بديلــة مــن أجــل البقــاء ،حيــث أن الشــركات الصــناعية تعنــى بالقيــام بالممارســات واألنشــطة والمهــام
المترابطة والتي يتم تحديد قوتها ويحقق غرضها مـن خـالل اكتسـاب وتوليـد أكبـر قـدر مـن اإليـرادات
بواسـطة تعظـيم األداء كمـا يـرى الباحـث  Output Maximizingوتخفـيض المخـزون Inventor
Reeducationوتقليل نفقـات التشـغيل  Reduce Operating Expensesباإلضـافة إلـى فرصـة
توليد مزيدا من اإليرادات تقوم بخفض المخزون ونفقات التشغيل التي تكون محدودة.
أما نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي لمؤشر التكيف ،فقد تبين أن استجابات المديرين فـي
اإلدارات العليا والوسطى في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان على هذه الفقرات كانت
بمستوى مرتفع.
وهـذا يــدل أن هـذه الشــركات قــادرة علـى تغييــر خططهـا وأهــدافها التنظيميــة المحـددة مــن قبــل
اإلدارة العليا وقادرة أيضا على التكيف مع متطلبات البيئة التنافسية ،باالضافة إلى انه تبين أن لدى
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هذه الشركات قدرات على التكيف السريع مـع األحـداث التـي تحصـل فـي بيئـة العمـل الداخليـة بشـكل
فجائي.
كــذلك فقــد بينــت نتــائج اإلحصــاء الوصــفي والتحليلــي لمؤشــر النمــو ،أن اســتجابات المــديرين
في اإلدارات العليا والوسـطى فـي الشـركات الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان علـى هـذه الفقـرات
كانت بمستوى مرتفع.
وهــذا يــدل أن هــذه الشــركات تح ـاول عقــد تحالفــات مــع المنافســين وهــي تمتلــك القــدرة علــى
دخــول أس ـواق جديــدة وتمتلــك أيضــا توجهــات لتعزيــز عالقاتهــا مــع الزبــائن وســرعة االســتجابة لهــم
لتحقيق بقاءها والمحافظة على مكانتها في األسواق.
ثانياً :نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 -1أظهــرت النتــائج وج ــود تــأثير ذي دالل ــة إحصــائية لعوام ــل النجــاح الحرج ــة وقــدرات رأس الم ــال
البشري في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،وأن ما قيمته ( ).666من التغيرات في النجاح اإلسـتراتيجي
ناتج عن التغير في عوامل النجاح الحرجة وقدرات رأس المال البشري .وأن الزيادة بدرجة واحدة فـي
مســتوى االهتمــام بعوامــل النجــاح الحرجــة وقــدرات رأس المــال البشــري يــؤدي إلــى زيــادة فــي النجــاح
اإلســتراتيجي بقيمــة  ).209( βلعوامــل النجــاح الحرجــة ).671( ،لقــدرات رأس المــال البشــري ،وهــي
نتيجة عملية تسـاهم بتحقيـق جـزء مـن أهـداف الد ارسـة .وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة د ارسـة المـالكي
( )2111الــذي توصــلت الــى وجــود عالقــة ارتباطيــة قويــة بــين عوامــل النجــاح الحرجــة ونجــاح ادارة
المشاريع على المستوى العام.
 -2أظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة إحصائية لعوامل النجاح الحرجة (كفاءة اقتصاديات
الحجم ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،وأن ما قيمته ().532
من التغيرات في النجاح اإلستراتيجي ناتج عن التغير في عوامل النجاح الحرجة ،وتبين أن الزيادة
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بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بعوامل النجاح الحرجة يؤدي إلى زيادة في قدرات رأس المال
البشري بقيمة  ).265( βلكفاءة اقتصاديات الحجم ).298( ،للتغير التكنولوجي ).313( ،لجودة
المنتجات ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة .وهذا يتفق مع دراسة
السامرائي ( )2112التي أشارت أن لعوامل النجاح الحرجة أثر كبير وأهمية عالية على الق اررات
االستراتيجية ونجاحها التي تعتبر المرتكز األساسي لنجاح المنظمات.
 -3أظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة إحصائية لعوامل النجاح الحرجة (كفاءة اقتصاديات
الحجم ،التغير التكنولوجي ،جودة المنتجات) في قدرات رأس المال البشري ،وأن ما قيمته ().681
من التغيرات في قدرات رأس المال البشري ناتج عن التغير في عوامل النجاح الحرجة ،وتبين أن
الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بعوامل النجاح الحرجة يؤدي إلى زيادة في قدرات رأس
المال البشري بقيمة  ).265( βلكفاءة اقتصاديات الحجم ).298( ،للتغير التكنولوجي).313( ،
لجودة المنتجات ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة.
 -4أظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة إحصائية لقدرات رأس المال البشري المتمثلة بـ(المعارف،
المهارات ،الخبرات) في تحقيق النجاح اإلستراتيجي ،وأن ما قيمته ( ).681من التغيرات في النجاح
اإلستراتيجي ناتج عن التغير في قدرات رأس المال البشري ،وتبين أن الزيادة بدرجة واحدة في
مستوى االهتمام بقدرات رأس المال البشري يؤدي إلى زيادة في النجاح اإلستراتيجي بقيمة β
( ).354للمعارف ).200( ،للمهارات ).374( ،للخبرات ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق أهداف
الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة ) Zeglat& Zigan (2013التي أشارت الى أن قدرات رأس المال
البشري تساهم بشكل ايجابي وفعال في اداء المنظمات من خالل تطبيق االستراتيجيات بصورتها
الصحيحة.
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 -1أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.11لعوامل النجاح
الحرجة في النجاح اإلستراتيجي بوجود قدرات رأس المال البشري متغي ار وسيطا .وقد بلغ تأثير
قدرات رأس المال البشري على النجاح اإلستراتيجي ( ،)1.817وهو ما يؤكد تأثير هذه القدرات
على النجاح ،وبالتالي فإن زيادة االهتمام بقدرات رأس المال البشري سوف يؤثر بالنجاح
اإلستراتيجي .وهو ما يؤكد الدور الذي تلعبه قدرات رأس المال البشري في أثر عوامل النجاح
الحرجة على النجاح اإلستراتيجي ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من أهداف الدراسة.

 2-5اإلستنتاجات
على ضوء ما تم الوصول اليه من نتائج الدراسة يمكن وضع االستنتاجات التالية:
 -1تساهم قدرات رأس المال البشري وعوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح االستراتيجي.
 -2تتبنى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الصناعية خطط االنتاج الواسع لتخفيض
تكلفة الوحدة المنتجة.
 -3تسعى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان الى تقليل المرفو

في االنتاج.

 -4تحاول الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان الى تنويع التشكيلة السلعية بهدف
الوصول الى اسواق اوسع واكبر.
 -1تقوم هذه الشركات بمقارنة مستويات انتاجها مع جهات مرجعية وشركات متميزة وتطوير
قدرتها لتقليل نسبة المعيب في االنتاج من خالل التزامها بالمواصفات العالمية المعتمدة في
االنتاج.
 -6تقوم الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان باحداث التغيرات الالزمة في االجهزة
والبرامج التكنولوجية المستخدمة والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.
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 3-2التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقدم الباحث مجموعة من التوصيات
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والمنبثقة من العبا ارت األكثر ضعفا ،والتي
أظهرتها نتائج الدراسة الميدانية ،وهي على النحو اآلتي:
 -1قي ــام الش ــركات بش ــراء المـ ـواد األولي ــة وف ــق المواص ــفات العالمي ــة المعتم ــدة وبكمي ــات كبيـ ـرة
وتكاليف قليلة لالستفادة من خصومات الكمية.
 -2العم ــل عل ــى تط ــوير مه ــارات الع ــاملين لتحقي ــق االس ــتخدام الك ــفء والفع ــال لمـ ـوارد الش ــركة
المتاحة.
 -3تعزيــز التوجهــات نحــو اســتيعاب التقــدم التكنول ــوجي الهائــل فــي وســائل االتصــال وتطبيـ ـق
مستجدات التغير التكنولوجي أوال بأول.
 -4المحافظة على الكوادر البشرية وتوفير مناخ ايجابي لهم بتقديم حوافز لقاء تقديمهم معـارف
جديدة تساهم في زيادة تنافسية الشركة.
 -5زيادة الحرص على تطوير مهارات الكـوادر البشـرية وتحديـد نوعيـة المهـارات التـي يجـب أن
يكتسبوها في ضوء استراتيجيات الشركة المعتمدة ووفق خطة منتظمة تعد لهذا الغر .
 -6السعي المتالك القدرات اإلضافية للتكيف مع احتياجات العمالء المتغيرة والمتجددة وتعزيز
قدرات الشركة على التكيف بشكل مستمر ومتوافق مع متطلبات السوق.
 -7التنوي ـع فــي اإلنتــاج عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات مختلفــة مــن الزبــائن
وباستخدام الطرق واألساليب التي تضمن للشركة تحقيق النجاح والنمو.
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 -1يمكن للباحث طرح اتجاهات ألبحاث مستقبلية يمكن أن تسهم في إثـراء هـذا الموضـوع مـن
جوانب مختلفة مثل:
أ -إجـ ـراء د ارس ــات وأبح ــاث ترك ــز عل ــى أث ــر ك ــل عام ــل م ــن عوام ــل النج ــاح الحرج ــة عل ــى
النجــاح اإلســتراتيجي ،بحيــث يتنــاول البــاحثون العوامــل التــي تناولتهــا هــذه الد ارســة كــل علــى
حدة وعلى شركات غير الشركات التي شملتها الدراسة الحالية.
ب -إج ـراء د ارســات وأبحــاث تركــز علــى عوامــل النجــاح الحرجــة ودورهــا فــي تحســين المي ـزة
التنافسية.
ج -إجراء أبحاث ودراسات حول تقويم المديرين والعاملين ألهميـة النجـاح اإلسـتراتيجي فـي
شركاتهم ومدى رضاهم عن قدرات رأس المال البشري.
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قائمة المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية
 إدريس ،ثابت والمرسي ،جمال ( )2112اإلدارة اإلستراتيجية القاهرة :الدار الجامعيةللنشر والتوزيع والطباعة.
 البشتاوي وسليمان ،المطارنة ،غسان ( )2007أثر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقتالمحدد ) (JITعلى األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية مجلة دراسات العلو
اإلدارية الجامعة األردنية – األردن المجلد  ،34العدد  2ص .317-233
 التقرير الشهري لسوق عمان المالي ،لشهر شبا عام .2216 جمعة ،اشرف فضيل عبد المجيد ( )2113الجدارة في العمل معهد اإلدارة العامة ،مكتبةالملك فهد الوطنية ،السعودية.
 جواد ،شوقي ناجي ( )2111إدارة الستراتيج عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع. حمود ،خضير كاظم ( )2112السلوك التنظيمي عمان دار صفاء للنشر ،عمان. الحواجرة ،كامل ( )2212دراسة ارتبا استراتيجيات استثمار رأس المال المعرفي باألداءالتنافسي للمؤسسات .مجلة جامعة الشارقة للعلو اإلنسانية واالجتماعية المجلد(،)2
العدد ( )2ص .229-329
 الحيالي ،محمد عبد السالم ،والنجار فايز جمعة ( )2113دور إدارة المعرفة في التميزالتنظيمي :دراسة تطبقيه في جامعة العلو اإلسالمية العالمية بحث مقدم إلى المؤتمر
العلمي الدولي الثاني لكلية المال واألعمال ،بعنوان :دور التميز والريادة في تفوق منظمات

121

األعمال ،المنعقد خالل الفترة ما بين 2113/1/22-21م في جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية ،عمان ،األردن.
 الخضراء ،بشير ،وأحمد ،مروه ،وأبو هنطش احمد ،والظاهر ،جان( )2215السلوكالتنظيمي منشورات جامعة القدس المفتوحة ،فرع عمان ،األردن.
 خليل ،نبيل مرسي ( )2213الميزة التنافسية في مجال األعمال مركز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية ،مصر.
 الدردساوي ،نور فرج ( )2212تثثير عوامل النجاح الحرجة على إعادة هندسة عملياتاألعمال (الهندرة) :دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى رسالة ماجستير ،جامعة
مؤتة ،الكرك ،األردن.
 درويش ،مروان جمعة ( )2222تحليل جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية دراسةتطبيقية على المصارف اإلسالمية في فلسطين ،المؤتمر العلمي الدولي الثالث ،الجودة
والتميز في منظمات األعمال ،جامعة سكيكدا ،الجزائر.
 الدوري ،زكريا مطلك صالح ،احمد علي ( )2229إدارة التمكين واقتصاد ات الثقة فيمنظمات أعمال األلفية الثالثة .عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
 الركابي ،كاظم نزار ( )1991اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها في نجاح المنظمات العراقيةأطروحة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،العراق.
 السامرائي ،سلوى هاني ( )2212عوامل النجاح الحرجة لنظام المعلومات اإلستراتيجيبفاعلية الق اررات اإلستراتيجية ،مجلة العلو االقتصاد ة واإلدارية جامعة بغداد ،المجلد 11
العدد  69ص.111-95
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 سعيدي ،وصاف ،ومولود ،وعوديا ( )2224االستثمار البشري كمحدد أساسي لنمو القطاعالتصديري ،الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة
والكفاءات البشرية كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة 12/9 ،مارس .2224
 الشعار ،اسحق محمود )2213( ،أثر العوامل اإلستراتيجية والتكتيكية في نجاح تنفيذ نظامدرسة تطبيقية على قطاع الخدمات األردني ،المجلة األردنية في
تخطيط موارد المنظمات :ا
إدارة األعمال المجلد  9العدد  4ص.611-621
 -الصيرفي ،محمد ( )2225السلوك التنظيمي

 ،1مؤسسة طبية للنشر والتوزيع ،القاهرة،

مصر.
 الظاهر ،نعيم إبراهيم ( )2229إدارة المعرفة جدا ار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،عمان:األردن.
 عبدالمحسن ،توفيق محمد ( )2112تقويم األداء :مداخل جديدة لعالم جديد اإلسكندرية:دار النهضة العربية.
 العبيدي ،أمل سعود ( )2211أثر العوامل اإلستراتيجية في تحسين فاعلية تقويم األداءاإلداري للمشاريع رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،قسم إدارة األعمال ،األكاديمية
العربية في الدنمارك.
 العتيبي ،تركي ( )2113القيم التنظيمية السائدة في موسسات التعليم العالي التقني والمهني"دراسة تطبيقية على كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة" مجلة كلية التربية جامعة
األزهر ،العدد 133 ،الجزء الثاني ص.26-3
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 -العزاوي ،سحر احمد كرجي ( )2225أثر التدري

في تحقيق الميزة التنافسية :دراسة

تحليلية آلراء عينة من مديري المستشفيات الحكومية في بغداد رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
 العطية ،ماجدة ( )2113سلوك المنظمة (سلوك الفرد والجماعة) دار الشرق للنشروالتوزيع الطبعة األولى ،عمان األردن.
 عقل ،إبراهيم ( )2215أثر االهتما بالتحليل اإلستراتيجي في تحسين إختيار نطاقالسوق ونجاح تبني إستراتيجية التركيز بالتمايز بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الرابع
عشر ،خالل الفترة ما بين  -11-13نيسان  2111المنعقد في جامعة باجي مختار
عنابة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 العقيلي ،عمر وصفي ( )2113مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةعمان :دار وائل للنشر والطباعة والتوزيع.
 العمري ،إبراهيم ( )2213السلوك التنظيمي القاهرة :الدار الجامعية ،إدارة البحوثوالدراسات.
 العميان ،محمود سليمان ( )2223السلوك التنظيمي في منظمات األعمال الطبعة الثانية،عمان ،دار وائل للنشر والطباعة والتوزيع ،األردن.
 الفضل ،مؤيد محمد ( )2229العالقة بين رأس المال الفكري وخلق القيمة :دراسة ميدانيةعلى الصناعة المصرفية في دول الخليج العربي .مجلة القادسية للعلو اإلدارية
واالقتصاد ة .المجلد ( )11العدد( )3ص .15-25
 القريوتي ،محمد قاسم ( )2212السلوك التنظيمي اإلنساني الفردي والجماعي فيالمنظمات اإلدارية عمان ،مكتبة دار الشروق.
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 كاظم ،عبد الله ( )2221أثر رأس المال الفكري في اإلبداع التنظيمي :ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية فيعينة مﻥ شركات ﺍلقﻁاﻉ ﺍلصناعي ﺍلمختلﻁ ،مجلة القادسية للعلو اإلدارية واالقتصاد ة
المجلد( ،)12العدد( )3ص .12-65
 المالكي ،حنان رحيم عنيد ( )2212تثثير عوامل النجاح الحرجة في إدارة المشروعات(دراسة استطالعية تحليلية في شركة المنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية رسالة
ماجستير ،قسم اإلدارة الصناعية ،كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 المجالي ،آمال ياسين ( )2113مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها في البلورة والتميزالتنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .مجلة
دراسات العلو اإلدارية المجلد  ،36العدد (.)1
 محمد ،نها محمد سعيد ،ويوسف ،فادية ديمتري ،وشعير ،إبراهيم محمد ( )2212محتوىكتب األحياء في تنمية القيم العملية واألخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية ،مجلة كلية
التربية جامعة المنصورة ،مصر .العدد ( )21ص .215 - 253
 المرسي ،جمال الدين محمد ،وأبو بكر ،مصطفى محمود ،وجيه ،طارق رشدي ()2112التفكير اإلستراتيجي – اإلدارة اإلستراتيجية (منهج تطبيقي) اإلسكندرية :الدار الجامعية
للنشر والطباعة والتوزيع.
 مرواد ،عالء عبد الله أحمد ( )2212فاعلية وحدة دراسية مقترحة فأئمة على السيرالشعبية في منهج الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل والقيم األخالقية لدى تالميذ
الصف الخامس االبتدائي ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية العدد ،43
مصر .ص .199 - 149
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 -المصري ،منذر واصف )2113( ،اقتصاد ات التعليم والتدري

المهني دار الكتب

الوطنية ،بنغازي ،ليبيا.
 مصطفى ،أحمد سيد ( )2221المدير العربي فى عالم متميز القاهرة :مطابع الدارالهندسية للنشر والتوزيع.
 المغربي ،عبد الحميد ( )1333اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة تحد ات القرن الحاديوالعشرين مجموعة النيل العربية :مصر.
 مؤمنة ،هبة محمود (" )2004مدى فعالية المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجداتبيئة التصنيع الحديثة" رسالة ماجستير غير منشورة .كلية االقتصاد واإلدارة ،جامعة
الملك عبد العزيز ،السعودية.
 نجم ،عبود نجم )" )2004المدخل الياباني إلى إدارة العمليات  -اإلستراتيجية والنظمواألسالي " مؤسسة الوراق ،عمان ،األردن .
 نصيرات ،فريد والخطيب ،صالح ( )2114التخطيط اإلستراتيجي واألداء المؤسسي :دراسةتحليلية لقطاع صناعة األدوية األردنية ،دراسات العلو اإلدارية الجامعة األردنية ،المجلد
 32العدد 2ص.433-411
 نعمه ،نغم حسين ( )2112أثر استثمار رأس المال الفكري على األداء المنظمي ،رسالةماجستير ،إدارة أعمال ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،بغداد ،العراق.
 هيال ،وفاء مفلح ( )2214استثمار رأس المال البشري وأثره على التنمية في المشاريعالرياد ة في دولة الكويت رسالة ماجستير ،قسم إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة
الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
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ملحق رقم ()0

أسئلة المقابلة غير المهيكلة
قام الباحث بإجراء مقابالت غير مهيلكة مع عدد من مديري االدارة العليا والوسطى في

شركتي الحياة للصناعات الدوائية ودار الدواء للتنمية واالستثمار.
حيث تناول الباحث مجموعة االسئلة التالية بغر

موضوعية تحقيق أهداف الرسالة.

تطوير الدراسة والحصول على نتائج

السؤال األول :هل يوجد اهتمام في عوامل النجاح الحرجة في الشركة؟

أفاد المستجيبون أن هناك لبس في فهم هذه العوامل وتحديدها بشكل دقيق للحصول من

خاللها على ميزة تنافسية وحصة سوقية ضخمة مع العلم أن هناك اهتمام في عدة أمور قد

تشكل جزء من هذه العوامل مثل االهتمام بجودة المنتجات ومحاولة تقليل التكاليف قدر

المستطاع حيث أشار المعنيين أن الشركات لديهم تهتم بتقديم منتج ذو جودة عالية تضاهي

الشركات األخرى.

السؤال الثاني :ما تقديرك ألهمية رأس المال البشري

للشركات؟

في تحقيق النجاح االستراتيجي

حيث أشار المستجيبون أن رأس المال البشري مهم لتطور الشركات وتقدمها اال أنه هناك
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.
السؤال الثالث :ما الدور الذي تلعبه االدارة االستراتيجية في الشركات الصناعية ؟

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

التي تعمل على تطوير االستراتيجيات والخطط المستقبلية ومطابقة األداء الفعلي بالمطلوب
والتوجه اال تنظيم والتحقق من تطبيق استراتيجية الشركات بصورة تتماشى مع البيئة المحيطة

واحتياجات الزبائن المتقلبة.

السؤال الرابع :ما أهمية المعرفة التي يمتلكها األفراد في تحقيق النجاح االستراتيجي للشركات
الصناعية؟

أشار المستجيبون أن الشركات تهتم بالمعارف والخبرات والمؤهالت التي يمتلكها األفراد

واستخدامها بصورة تحسن من أداء الشركات وتزيد من انتاجيتها إضافة الى أن الشركات لدينا
تشجع األفراد على التشارك بالمعرفة من خالل العمل في مجموعات لتبادل المعارف والخبرات

واستغالل القدرات في تحسين أداء الشركات.

119

السؤال السادس :برأيك هل الشركة تحقق النجاح االستراتيجي من خالل التركيز على عوامل
النجاح الحرجة ورأس المال البشري؟

حيث أشاروا المستجيبون أنه منطقيا تحديد عوامل النجاح سيححق النجاح ألي جانب من جوانب

الشركات ،اضافة اال أن رأس المال البشري عنصر رئيسي في التقدم واالزدهار في الشركات،
ولكن أرى أنه من األجدر التركيز على تثبيت مفهوم عوامل النجاح الحرجة لدى الشركات

وتحديدها بشكل دقيق ورسم مسارت تساعد على العمل بها وتحقيق النجاح للشركات الصناعية،

اضافة الى تسليط الضوء على أهمية رأس المال البشري في تحقيق ما تطمح له الشركات
الصناعية من انتاج منتجات ذات تمايز عالي و تكلفة مناسبة تضاهي المنافسين.
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أسماء الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان
الكهرباء األردنية

الجنوب لرلكترونيات

المتصدرة لألعمال والمشاريع

مصفاة البترول األردنية

الصناعات الكيماوية األردنية

شركة الترافرتين

كهرباء محافظة اربد

العالمية للصناعات الكيماوية

الوطنية لصناعة الصلب

الص ــناعات والكبريـــت األردنيـ ــة /الوطنيـ ــة إلنتـ ــاج الـ ــنفط والطاقـ ــة األردني ـ ـ ـ ـ ــة لص ـ ـ ـ ـ ــناعات الص ـ ـ ـ ـ ــوف

جيمكو

الكهربائية من الصخر الزيتي

الصخري

مجموعة أوفتك لالستثمار

العربية للمشاريع االستثمارية

الدولية لصناعات السيليكا

األهلية للمشاريع

دار الغذاء

العامة للتعدين

بندار للتجارة واالستثمار

اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

التسهيالت التجارية األردنية

شركة كمـال وجـوهري ومختبـرات القدس للصناعات الخرسانية

األمير للتنمية والمشاريع

الفياصل
درويش الخليلي وأوالده

االتحاد للصناعات المتطورة

االستثمارات العامة

األسواق الحرة األردنية

الوطنية للدواجن

العربية لصناعة المواسير المعدنية

اإلنشائية

واالستثمار

الخفيفة

المتخصصة

الدوائية

الهندسية

والصناعية

المتداخل

جوايكو

المتكاملة للمشاريع المتعددة

عافية العالمية  -األردن

األردنية لصناعة األنابيب

السلفوكيماويات األردنية

حديد األردن

مصانع الخزف األردنية

البـ ـ ـ ــاطون الجـ ـ ـ ــاهز والتوريـ ـ ـ ــدات المصانع العربية الدولية لألغذية العامــة لصــناعة وتســويق الخرســانة
األردنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات الش ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط للص ـ ـ ـ ــناعات رم عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدين للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعات
أمان ـ ـ ـ ــة لالس ـ ـ ـ ــتثمارات الزراعي ـ ـ ـ ــة باطون لصـناعة الطـوب والـبال

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعات البتروكيماوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األردنية إلنتاج األدوية

األردنيـ ـ ـ ــة للصـ ـ ـ ــناعات الخشـ ـ ـ ــبية /

العربية للصناعات الكهربائية

الوسيطة
الص ـ ــناعية التجاري ـ ــة الزراعي ـ ــة  /العالمية الحديثة للزيوت النباتية

مصانع الكابالت المتحدة

اإلنتاج
دار الدواء للتنمية واالستثمار

المركز األردني للتجارة الدولية

الجنوب لصناعة الفالتر

الحياة للصناعات الدوائية

األلبان األردنية

الكابالت األردنية الحديثة

الش ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط للص ـ ـ ـ ــناعات مصانع االجواخ األردنية

مجمــع الشــرق األوســط للص ــناعات

121

الهندسية وااللكترونية والثقيلة

الدوائيــة والكيماويــة والمســتلزمات

الطبية

األردنيـ ـ ـ ـ ـ ــة لتجهيـ ـ ـ ـ ـ ــز وتسـ ـ ـ ـ ـ ــويق الوطنية األولى لصـناعة وتكريـر مصانع الزيوت النباتية األردنية

الدواجن ومنتجاتها

الزيوت النباتية

مجموعة العصر لالستثمار

اإلقبال لالستثمار

الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

الموارد الصناعية األردنية

البوتاس العربية

األردنية المركزية

العربيـ ـ ـ ـ ــة لص ـ ـ ـ ـ ــناعة المبي ـ ـ ـ ـ ــدات مص ـ ــانع االتح ـ ــاد إلنت ـ ــاج التب ـ ــغ المركز العربي للصناعات الدوائية
واألدوية البيطرية

والسجائر

الوطنية لصناعة الكلورين

ش ـ ــركة نه ـ ــر األردن للص ـ ــناعات الوطنية لصـناعة الكوابـل واألسـالك
الدوائية

الكهربائية

مناجم الفوسفات األردنية

مصانع االسمنت األردنية

عق ـ ــاري للص ـ ــناعات واالس ـ ــتثمارات

الوطنية لصناعات األلمنيوم

القريـ ـ ـ ـ ــة للصـ ـ ـ ـ ــناعات الغذائيـ ـ ـ ـ ــة الدولية للصناعات الخزفية

العقارية

والزيوت النباتي

المتخصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مصانع الورق والكرتون األردنية اإلقبال للطباعة والتغليف
واالستثمارات

المصدر :التقرير الشهري لسوق عمان المالي ،لشهر شبا عام 2216
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أسماء الشركات التي تم توزيع االستبانات عليها
1

الكهرباء األردنية

2

مصفاة البترول األردنية

3

اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

4

الوطنية للدواجن

1

رم عالء الدين للصناعات الهندسية

6

األهلية للمشاريع

7

مصانع االجواخ األردنية

8

درويش الخليلي وأوالده

3

األردنية لصناعة األنابيب

11

مصانع الخزف األردنية

11

البوتاس العربية

12

األلبان األردنية

13

الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

14

أمانة لالستثمارات الزراعية والصناعية

11

السلفوكيماويات األردنية

16

اإلقبال لالستثمار

17

الصناعية التجارية الزراعية  /اإلنتاج

18

دار الدواء للتنمية واالستثمار

13

الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية

21

مناجم الفوسفات األردنية

21

الجنوب لصناعة الفالتر

22

الكابالت األردنية الحديثة

23

الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

24

مصانع الكابالت المتحدة

21

الحياة للصناعات الدوائية

26

مصانع الزيوت النباتية األردنية
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ملحق ()4
استبانة الدراسة
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي المستجيبة

أخي المستجي

تحية احترام وتقدير،،،

استبيةا حول موضوع:

دور عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي:
قدرات رأس المال البشري متغي اًر وسيطاً

(دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان)
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور عوامل النجاح الحرجة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي:
قدرات رأس المال البشري متغي ار وسيطا

(دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان)
وألهمية رأيكم حول موضوع الدراسة ،أرجو التعاون في اإلجابة على األسئلة الواردة في هذه

االستبانة ،وذلك بوضع إشارة ( √ ) مقابل اإلجابة التي تناسب رأيكم ،علما بان البيانات التي
ستدلون بها سوف تعامل بسريه تامة وألغ ار

المشرف على الرسالة

األستاذ الدكتور محمد النعيمي

البحث العلمي وهذه الدراسة فقط.

وشك اًر لتعاونكم

الباحث

عبدالودود شاكر عبد مرزوك الجنابي

القسم األول :معلومات عامة
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 -0النوع االجتماعي:
ذكر

أنثى

 -7العمر:
 32سنة فأقل

 35-31سنة

 42-36سنة

 45 – 41سنة

 46سنة فأكثر

 -3سنوات الخبرة:
أقل من  5سنوات
 11سنوات – أقل من 15سنة

 5سنوات – أقل من 12سنوات
 15سنة فاكثر

 -4الملهل العلمي:
دبلوم
ماجستير

بكالوريوس
دكتوراه
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القسم الثاني :فقرات االستبانة
الرجاء وضع إشارة (√) أمام كل عبـارة لبيـان مـدى انطباقهـا عليـك وفـق درجـات المقيـاس إلـى يسـار
الصفحة.

أبعاد المتغير المستقل :عوامل النجاح الحرجة
التسلسل

موافق جدا

موافق

موافق الى حد مي

غ ر موافق

غ ر موافق جدا

العبـــارة

السلال األول :العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل األبعاد المختلفة عوامل النجاح الحرجة ،الرجـاء قراءتهـا
وبيــان مــدى مـوافقتكم عــن كــل منهــا علــى المقيــاس المحــاذي ،وذلــك بوضــع إشــارة (√ ) أمــام كــل عبــارة وفــي

الف ار المناسب بحيث تعكس إجابتكم دور هذه العوامل في تحقيق النجاح اإلستراتيجي في شركتكم.
كفاءة اقتصاد ات الحجم
1
تتبنى الشركة خطط اإلنتاج الواسع النطاق لتخفيض تكلفة الوحدة المنتجة
2
تحرص الشركة على تقليل الفاقد والمرفو في اإلنتاج
3
تحاول الشركة تنويع التشكيلة السلعية والوصول إلى أسواق أكبر
4

تحــرص الشــركة علــى رفــع كفــاءة العمليــات اإلنتاجيــة مــن خــالل االهتمــام

5

تشتري الشركة مواردها األولية بكميـات كبيـرة وتكـاليف قليلـة لالسـتفادة مـن

6

تحرص الشركة علـى تطـوير مهـا ارت العـاملين لتحقيـق االسـتخدام الكـفء

بالعمليات التشغيلية

خصومات الكمية.

والفعال لمواردها المتاحة.

التغير التكنولوجي
2
تح ــرص الش ــركة عل ــى إح ــداث تغييـ ـرات جوهري ــة ف ــي مض ــمون األنش ــطة
التنظيمية

1

تهيـ ـ ــك الشـ ـ ــركة مسـ ـ ــتلزمات البنـ ـ ــى التحتيـ ـ ــة المطلوبـ ـ ــة إلح ـ ـ ـداث التغيـ ـ ــر

9

تطبق الشركة مستجدات التغير التكنولوجي أول بأول.

12

هن ــاك توجه ــات حقيقي ــة الس ــتيعاب التق ــدم التكنول ــوجي الهائ ــل ف ــي وس ــائل

التكنولوجي.

االتصال
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11

تعتمد الشركة أحدث األساليب التكنولوجية في عمليات االتصال.

12

تح ـ ــدث الش ـ ــركة التغيي ـ ــرات الالزم ـ ــة ف ـ ــي األجهـ ـ ـزة والبـ ـ ـرامج التكنولوجي ـ ــة
المستخدمة وتعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار.

جودة المنتجات
13
تتبنى الشركة سياسة واضحة للجودة
14
تحرص الشركة على تطوير قدراتها لتقليل نسبة المعيب في اإلنتاج.
 15تلتزم الشركة بالمواصفات العالمية المعتمدة في اإلنتاج3
16

تبذل الشركة جهودا لتحقيق ميزة تنافسية عبر منتجاتها.

12

تبذل الشـركة جهـود متميـزة للحصـول علـى المـواد األوليـة وفـق المواصـفات

11

تقارن الشركة مستويات إنتاجها مع جهات مرجعية وشركات متميزة .

العالمية المعتمدة.

أبعاد المتغير الوسيط :قدرات رأس المال البشري
التسلسل

موافق جدا

موافق

موافق الى حد مي

غ ر موافق

غ ر موافق جدا

العبـــارة

السلال الثاني :العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل قـدرات رأس المـال البشـري ،الرجـاء قراءتهـا وبيـان مـدى
موافقتكم عن كل منها على المقياس المحاذي ،وذلك بوضع إشارة (√ ) أمام كل عبارة وفـي الفـ ار المناسـب

بحيث تعكس إجابتكم تأثير هذه األبعاد في تحقيق النجاح اإلستراتيجي في شركتكم.
المعارف
19

تمتلــك الشــركة كـوادر بش ـرية ذات قــدرات معرفيــة تمكنهــا مــن إيجــاد حلــول
أفضل للمشاكل التي تقع في مجال معرفتهم.

22

تحفز الشركة مواردها البشرية على التشارك بالمعرفة لزيادة اإلبداع.

21

تستخدم الكوادر البشرية التجـارب العمليـة المكتسـبة لتـوفير منتجاتهـا بشـكل

22

تقدم الشركة حوافز للكوادر البشرية لقاء تقديمهم معـارف جديـدة تسـاهم فـي

متميز.

زيادة تنافسيتها.
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23

تسهل الشركة تبادل المعلومات بـين كوادرهـا البشـرية عبـر اسـتخدام تقنيـات

24

تحــول الشــركة معظــم معــارف كوادرهــا إلــى معلومــات ص ـريحة مــن خــالل

25

تحاف الشركة على كوادرها البشرية من خالل توفير مناخ ايجابي لهم.

متعددة.

خزنها في أوعية المعلومات.

المهارات

26

تحـدد الشــركة نوعيــة المهــارات التــي يجــب أن يكتســبها العــاملون فــي ضــوء

22

تمتلـ ــك الك ـ ـوادر البش ـ ـرية مهـ ــارات متنوعـ ــة تسـ ــمح باسـ ــتخدامهم فـ ــي مهـ ــام

21

تـ ــتقن الك ـ ـوادر البش ـ ـرية مهـ ــارات متقدمـ ــة تمكنهـ ــا مـ ــن أداء الـ ــدور الحيـ ــوي

استراتيجياتها المعتمدة.

متنوعة.

المطلوب منها
29

تتميز الكوادر البشرية برغبة تجاه العمل في الشركة

32

تحرص الشركة على تطوير مهـارات كوادرهـا عبـر خطـة منتظمـة تعـد لهـذا

31

تحفز الشركة المهارات المتميزة ماديا ومعنويا.

الغر .

الخبرات
32

تمتلك الكوادر البشرية الخبرة الكافية للعمل في الشركة

33

تمتلك الكوادر البشرية المعرفة الكافية بالقوانين واألنظمة

34

تســتثمر الشــركة خب ـرات كوادرهــا فــي إنتــاج منتجــات متمي ـزة تضــيف قيمــة

35

تستخدم الشركة خبرات كوادرها في إيجاد حلول لمشكالت الزبون .

36

تستفيد الشركة من خبرات كوادرها في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.

للزبون.
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ملشرات المتغير التابع :تحقيق النجاح اإلستراتيجي
التسلسل

موافق جدا

39

تحلل الشركة معلومات البيئة الخارجية أول بأول.

42

الشــركة قــادرة علــى تغييــر إســتراتيجياتها واالنــدماج مــع كيانــات أخــرى عنــد

41

لدى الشركة كفاءات متخصصة تضمن لها استمرار النجاح

42

تقيم الشركة قدراتها دوريا لمواجهة أي قصور في أدائها.

الضرورة لضمان البقاء.

التكيف
43

الشركة قادرة على التكيف مع متطلبات البيئة التنافسية.

44

لدى الشركة قدرات على التكيف مع التغيرات التي تحصل في البيئة

45

لدى الشركة قدرات على التكيف السريع مع األحداث التي تحصل في بيئة

46

الشركة قادرة على تغيير خططها وأهدافها التنظيمية المحددة من قبل

42

تمتلك الشركة قدرات لتحسين أوضاعها في ظروف األزمات .

الخارجية.

العمل الداخلية بشكل فجائي.
اإلدارة العليا

41

تستطيع الشركة التكيف بشكل مستمر مع متطلبات السوق

49

تمتلك الشركة قدرات إضافية للتكيف مع احتياجات العمالء المتغيرة
والمتجددة

موافق

31

تعد الشركة سيناريوهات متعددة لتهيئة خيارات بديلة من أجل البقاء.

المستقبلية

موافق الى حد مي

32

تمتلـ ــك الشـ ــركة ق ـ ــدرات علـ ــى التعامـ ــل م ـ ــع التحـ ــديات والتنبـ ــؤ بالمخ ـ ــاطر

غ ر موافق

البقاء

غ ر موافق جدا

العبـــارة
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النمو
52

تمتلك الشركة قدرات لتحقيق النمو المستمر

51

تسعى الشركة لتحقيق التكامل الخلفي واألمامي.

52

تحاول الشركة عقد تحالفات مع المنافسين.

53

تمتلك الشركة توجهات لتعزيز عالقاتها مع الزبائن وسرعة االستجابة لهم

54

تستخدم الشركة الطرق واألساليب التي تضمن لها تحقيق النجاح والنمو

55

تنــوع الشــركة فــي إنتاجهــا عبــر إيجــاد تشــكيلة ســلعية تلبــي احتياجــات فئــات

56

تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة.

مختلفة من الزبائن.

انتهت االستبانة شاك ار لكم تعاونكم
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ملحق ()2
أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة
ت

الرتبة األكاد مية

االسم

الجامعة

1

األستاذ الدكتور

كامل المغربي

جامعة الشرق األوسط

2

األستاذ الدكتور

ليث الربيعي

جامعة الشرق األوسط

3

أستاذ مشارك

د .احمد علي صالح

جامعة الشرق األوسط

4

أستاذ مشارك

د .سعود المحاميد

جامعة الشرق األوسط

5

أستاذ مساعد

د .امجد طويقات

جامعة الشرق األوسط

6

أستاذ مساعد

د .سمير الجبالي

جامعة الشرق األوسط

2

أستاذ مساعد

د .محمد أبو جليل

جامعة فيالدلفيا

1

أستاذ مساعد

د .إيهاب هيكل

جامعة اإلسراء

9

أستاذ مساعد

د .إبراهيم عقل

جامعة البت ار

12

أستاذ مساعد

د .خالد الطراونة

جامعة البت ار

11

أستاذ مساعد

د .عبدالمولى الصوالحة

جامعة آل البيت

