
  
 

دور الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في مصانع البالستیك 
فاعلیة هیكل الحاكمیة كمتغیر معدل: الصناعیة في عمان  

The Role of Behavioral Repertoire to Business Leader in 
Strategic Commitment in Industrial Plastic Factories in 

Amman: Effectiveness of Governance Structure as a 
Moderating Variable   

 إعـــــداد 

صباح سعید محمد هامیر   

 إشـــــراف

 الدكتور أحمد علي صالح

  إدارة األعمالدرجة الماجستیر في استكماًال لمتطلبات الحصول على  الرسالةقدمت هذه 

  قسم إدارة األعمال     

  كلیة األعمال      

رق األوسطجامعة الش  

2017كانون ثاني ،   

  



 ب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 
 

  دیرقتلاو ركشلا
رسول اهللاأشرف الخلق  الحمدهللا والصالة والسالم على  

  (من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا عز وجل )

إلیه أصبو ما لي حقق أن أشكره شيء، كل قبل والمتفضل المنعم فهو ده،وأحم تعالى ااهللا أشكر  

هذه الدراسة على هذا الوجه  استكمال في  

أتقدم بخالص الشكر الجزیل والعرفان بالجمیل واالحترام والتقدیركما    

لمن غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علّي بقبول اإلشراف على رسالة الماجستیر،  

أحمد علي صالح / دكتور الفاضل سماحة ال   

كما كان قبطان مركب العلم في هوِج الدراسة المتالطم فقد كان قبس الضیاء في عتمة البحث،  

ولعلي ال أعدو الحَق إذ أقول  

أنه لي نعم الناصح األمین ونعم األب الوقور أفاض علّي بعلمه وشملني بفضله وسماحته  

، ولم یبخل علّي بشئ من وقته الثمینمنحني الثقة وغرس في نفسي قوة العزیم ة ولم یدخر جهدًا  

 أبقاه اهللا ذخرًا لطلبة العلم وجعل ذلك في میزان حسناته وأرضاه بما قسم له   

 كما أتقدم بجزیل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة، أساتذتي الكرام، على ماتكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة 

مة ولن أنسى أن أتقدم بفائ التي أفتخر كوني سأنال درجة الماجستیر جامعة الشرق األوسط ق الشكر واالحترام الى جامعتي القیّ
 من صرحها التعلیمي العظیم

وفي النهایة أتقدم بجزیل الشكر والعرفان الى كل من مّد لي ید العون في مسیرتي العلمیة   

 

 جزاهم اهللا عني كل خیر



 ه 
 

 اإلهداء
 

أفنى زهرة شبابه في تربیة أبنائه، الى من أرفع رأسي عالیا افتخارا به الى رجل الكفاح، الى من  

)أدامه اهللا سندا لي( والدي العزیز  

، الى من دعواتها الصادقة سرّ نجاحيتربیتيالى القلب النابض، الى من لم تدخر نفسًا في   

)أطال اهللا في عمرها ( أمي الغالیة   

ن شجعني وجعل الحیاة جمیلة في عینيالى رمز الوفاء، الى رفیق عمري، الى م  

حفظه اهللا من كل شر" أبو جواد"زوجي الحبیب   

القدیران، حفظهما اهللا ورعاهما  والداّي زوجيالى والداّي االخرین،   

 الى من یطرب قلبي بنجواه، الى فلذة كبدي، وبهجتي في الحیاة  

الدراسة أتى لهذه الدنیا أثناء انشغالي بهذه الذي ،"جواد"الى ابني   

 الى اخواني واخواتي األعزاء 

 الى هؤالء جمیعا أهدي هذه الدراسة 

 الباحثة 

 ریهام صباح
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 البالستیك مصانع في ياالستراتیج اإللتزام في األعمال لقادة السلوكیة الذخیرة دور
  معدل كمتغیر الحاكمیة ھیكل فاعلیة: عمان في الصناعیة

  إعداد
  ھام صباحیر

  إشراف 
  الدكتور أحمد علي صالح

  
  الملخص

من لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي  دور الذخیرة السلوكیة الكشف عنإلى الحالیة  هدفت الدراسة

، وكان مجال یكل الحاكمیة في مصانع البالستیك الصناعیة في عمانخالل اختبار الدور المعدل لفاعلیة ه

سحبت منها عینة  )99(والبالغ عددها  في محافظة عمان) صناعي(شركات الصناعیة للبالستیك  الدراسة

 تناسبیة فردًا سحبت منه عینة عشوائیة طبقیة  )1385(اما مجتمع الدراسة فكان .شركة )  25( مقدارها 

مجلس إدارة، ومساهمین، وموردین، ومشترین، (من  أصحاب المصالح كافةفردًا من ) 302(من  مكونة

مجموعة من الوسائل واستخدمت االستبانة اداة رئیسة لجمع البیانات والمعلومات التي تم تحلیلها ب .)وعاملین

 لوصفي، التحلیلاختبار كرونباخ ألفا، التكرارات والنسب المئویة، اإلحصاء ا(االحصائیة التي تمثلت في 

التوكیدي، التحلیل العاملي االستكشافي، اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات، تحلیل اإلنحدار المتعدد،  العاملي

  .)تحلیل االنحدار المتعدد الهرمي، تحلیل اختبار نموذج المعادلة المهیكلة

 مصانع في االستراتیجي اإللتزام يف األعمال لقادة السلوكیة الذخیرةممارسة ادوار أن  أظهرت نتائج الدراسة

هیكل فاعلیة ل) المرتفع(للمستوى ظهرت النتائج وجود أثر ، كما أكان مرتفعاً  عمان في الصناعیة البالستیك

 لمستوىل ووجود أثر. وفي سیاق اإللتزام الدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى االلتزام فيالحاكمیة 

. وفي سیاق اإللتزام لقادة األعمال في محتوى االلتزام التنافسيالدور  فية فاعلیة هیكل الحاكمیل )المرتفع(



 ن 
 

تبني مصانع البالستیك الصناعیة للمنظور االستراتیجي في إدارتها والذي أثبت بضرورة أوصت الدراسة 

ارب دوره في تدعیم كافة مؤشرات التفوق التنافسي للشركة في بیئتها التنافسیة عن طریق اإلطالع على التج

دمج عناصر االلتزام االستراتیجي للقیادیین مع األهداف وضرورة . العالمیة واإلستفادة منها في هذا المجال

  .، والتي تساعد في مواجهة كافة أشكال التحدیات والعقبات التي تواجه األداءالتنظیمیة

لحاكمیة، مصانع البالستیك ا هیكل الذخیرة السلوكیة، اإللتزام اإلستراتیجي، فاعلیة :الكلمات المفتاحیة

 .الصناعیة
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The Role of Behavioral Repertoire to Business Leader in Strategic 
Commitment in Industrial Plastic Factories in Amman: 

Effectiveness of Governance Structure as a Moderating Variable   
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Supervisor Dr. Ahmad Ali Salih  

 
Abstract  

The study aimed to identify the role of behavioral repertoire to business leaders in 

strategic commitment by examining the moderating role of the governance structure 

effectiveness in industrial plastic factories in Amman. The study area consisted of (99) 

industrial companies for plastics (industrial) in the Amman Governorate, (25) Company 

was chosen as a sample. The study population consisted of (1385) individual, )302(  one 

was chosen as a proportional stratified random sample from all of stakeholders (board of 

directors, shareholders, suppliers, buyers, and employees).   

The study used the questionnaire as major tool for collect data and information 

that analyzed by using a set of statistical methods which represented in (Cronbach Alpha, 

frequencies, descriptive statistics , confirmatory factor analysis, exploratory factor 

analysis, VIF,  multiple regression, hierarchal regression, structural equation model). 

 Results revealed that the role of behavioral repertoire to businessmen in strategic 

commitment in industrial plastic factories in Amman was high. There was an impact of 

the governance structure effectiveness level in the collaborative role of businessmen in 

the content and context of commitment. Furthermore, there was an impact of the 

governance structure effectiveness level in the businessmen competitive role in the 

content and context of commitment. Therefore, the study recommends the importance of 

adopting a strategic perspective by industrial plastic factories in their management, which 

has proved its role of strengthening the competitive edge to the companies in their 

competitive environment by examining their global experiences and using them in this 



 ع 
 

feild, furthermore, the need to integrate the leaders’ strategic commitment elements with 

organizational goals, in order to face all kinds of challenges and obstacles faced by 

Performance. 

Keywords: Behavioral Repertoire, Strategic Commitment, Effective Governance 

Structure, Industrial Plastic Factories.  
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأھمیتھا

  
 

  :تھدف بیانات ومعلومات ھذا الفصل إلى تحلیل ومناقشة محورین اثنین، ھما

عرض مقدمة توضح موضوع الرسالة، وتمھید لمشكلة الدراسة وأھدافھا، وأسئلة الدراسة وفرضیاتھا، - 1

  .أنموذج الدراسة، واألھمیة التي ستسھم بھا الدراسة

  .ت الدراسة والتعریفات اإلجرائیة، وحدود الدراسة ومحدداتھاعرض مصطلحا- 2

  

  

  مخطط سیر بیانات ومعلومات الفصل األول) 1-1(الشكل
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 المقدمة :)1.1(
نظرًا التساع دائرة األعمال في الوقت الحالي وامتدادها نحو العالمیة وتجاوز الحدود الوطنیة وظهور 

االدارة االستراتیجیة والقیادة التنظیمیة، أصبحت الحاجة ملحة للتعرف وانتشار عدة مفاهیم معاصرة في عالم 

وتعد الذخیرة السلوكیة واإللتزام . على تلك المفاهیم واستثمار ممارساتها في زیادة الفاعلیة التنظیمیة

 اإلستراتیجي من أهم المصطلحات التي شكلت تطبیقاتها أهمیة بالغة تنعكس ایجابًا على تحقیق أهداف

 .ضمان الجودة والتمیز في األداء التنظیمي، وتعزیز استمراریة المیزة التنافسیةب المتعلقةمنظمات ال

تراكم للسلوكیات والخبرات  الناتجة عنحیث أن الذخیرة السلوكیة هي مجموعة من األدوار القیادیة   

االبداع القیادي داخل بیئة  والمهارات التي تشكلت لدى القادة كمخزون معرفي یمكن االعتماد علیه في تنمیة

العمل، وتقوم على توجیه أداء اإلداریین وتفعیل دورهم القیادي، ومن هنا تسعى المنظمات إلى تحسین الذخیرة 

السلوكیة وتنمیتها كونها تعد عنصرا مهما في تفعیل المهارات واالبداع القیادي، باإلضافة إلى إهتمامها في 

م والمصداقیة لدى القیادة أثناء تعامالتهم وانجازهم لألداء القیادي اذي یعزز االلتز تدعیم االلتزام االستراتیجي ال

  ).Speckhart, 2013(داخل بیئة العمل

ویمثل االلتزام االستراتیجي عملیة تسعى إلى تكوین بیئة تنظیمیة تحول الالمبالة والتحدي الى أداء 

یادة األرباح وتحقیق األهداف العامة، وتعزیز المیزة استثنائي للمنظمات، یتضمن تحسین األداء التنظیمي وز 

  ).     Mader  & Leibner,2012(التنافسیة من خالل تنفیذ الخطط االستراتیجیة بدقة

م االستراتیجي من خالل دور الذخیرة السلوكیة للقادة؛ یساهم اوبالرغم من أن زیادة فاعلیة االلتز 

العالمیة وزیادة الحصة السوقیة متمثلة بزیادة عدد الصفقات  مساهمة كبیرة في زیادة التوسع في االسواق

ن المنظمات تسعى إلى ضمان حقوق أصحاب أ؛ إال  (Hooijberg,2010)واالتفاقیات مع الشركات واالفراد

ت ومنع التصرفات انفراد في القرار المصالح كافة وتقلیل مخاطر تسلط االفراد أو مجموعات معینة على اإل
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خالقیة؛ لذلك تأتي أهمیة الحاكمیة بوصفها آلیة تدیر ابتكار القیمة  وتعدل مجریات ر األوالممارسات غی

  ).2012صالح،(حداث نحو االفضل األ

فالحاكمیة تسعى إلى تفعیل ممارسات الدور القیادي عند تعامله مع القرارات المختلفة في بیئة العمل 

م وتعزیز الرقابة الذاتیة لدیهم وكذلك تطویر عملیات وضبط تصرفاته، القادة من خالل التركیز على سلوكیات

رباح، وتساهم في الوصول إلى نتاجیة التي تساعد في تحقیق مستویات عالیة من األالمنظمات األدائیة واإل

لتزام التنافسیة، باإلضافة إلى أن تعزیز السلوكیات القیادیة ودعمها من أجل تنمیة اإلالمیزة 

  ).Törneke, Luciano & Salas, 2008( على الوضوح والموثوقیة والصالحیةستراتیجي الذي یقوم اإل

جراء التحسینات على األداء، إكما تسعى الحاكمیة إلى مراقبة وتقییم سلوك القادة، الذي یمكنهم من 

ستمراریة أعمالها وتقدمها إومواكبة التغییرات، والتصدي للمشكالت التي تواجه عملیات الشركة، مما یضمن 

  ).Bhagat& Bolton, 2009(لى المستوى المحلي والعالمي ع

الدراسة لتتناول دراسة دور الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام  جاءت هذه هنا ومن

حیث  ستراتیجي في شركات البالستیك الصناعیة في عمان بوجود فاعلیة هیكل الحاكمیة متغیر معدل،اإل

 باإلضافة األخرى، القطاعات من للكثیر ستخداماإل ومتعددة متنوعه منتجاته كون في القطاع هذا أهمیة تكمن

 والصناعیة التجاریة المشاریع من لكثیر نتاجیةاإل الحلقة ستكمالإ في مباشر غیر بشكل مساهمته إلى

  .)2015غرفة صناعة عمان،(األخرى 
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  مشكلة الدراسة :)1.2(

وحرجة ألن المشكلة تتطلب تشخیص دقیق وواضح تمثل نقطة مهمة  ن تحدید مشكلة الدراسةإ 

. واالستطالع المیداني ساس اعتمدت الدراسة الحالیة على مصدرین، هما األدبیاتلمسبباتها، وعلى هذا األ

إلى أن هناك نقص واضح في الدراسات حول الذخیرة  Speckhart) 2013(أشار  ففي الجانب األول

حاجة للمزید من الدراسات حول هذا الموضوع وتسلیط الضوء علیها ولذلك فهي ب. السلوكیة لقادة األعمال

  ).Cenac,2014(ألنها سوف تضیف قیمة للمنظمات

أن دراسة الذخیرة السلوكیة تعتبر من الدراسات المعقدة ) Pedroso & Claro,2011(وأكدت دراسة       

وعزز هذا  .ت أهمیة ألداء المنظماتستكشاف جوانب اضافیة ذاوتحتاج إلى المزید من التحلیل والدراسة إل

لتزام أن اإلكما . قلیلةبالقول أن الدراسات في موضوع الذخیرة السلوكیة  Boyette) 2013(الرأي 

نه سیصبح الموضوع األكثر أهمیة في أل ،ستراتیجي أصبح موضوع مهمل بالدراسات ویجب إعادته للصدارةاإل

  .) Leibner, &Mader 2012( المستقبل حسب رأي

وبعد أن تأكدت الباحثة من وجود مشكلة معرفیة تستحق البحث والتقصي قامت بإجراء استطالع 

شركة بالستیك ( هي) من غیر الحرفیة(في أربع شركات صناعیة للبالستیك  )المقابالت غیر المهیكلة(میداني

ت البالستیكیة، شركة الشرق عابدین، شركة الهدف للصناعات البالستیكیة، شركة الرابح العالمیة للصناعا

 مصدراً بوصفها  اتالقطاع وذلك ألهمیة هذهفي محافظة عمان ) النور االردنیة للصناعات البالستیكیة

حیث  أنشطتها ختالفإ وعلى كافة قتصادیةاإل القطاعات تحتاجها التي والتغلیف التعبئة لمنتجات أساسیاً 

  : في توصلت الباحثة الى أن المشكلة تتلخص

  .التركیز على اإللتزام االستراتیجي والعشوائیة في األدوار القیادیةمحدودیة  -
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  .عدم إدراك مفهوم الذخیرة السلوكیة واستثماره بشكل صحیح رغم وجود ممارساته-

  .عدم االستفادة من مبادئ الحاكمیة وهیكلها -

   .منافسة شدیدة داخلیة وخارجیة وخاصة من المنتجات الصینیةمواجهة المصانع ل –

ور الذخیرة ن مشكلة الدراسة الحالیة تتلخص في التعرف على دأتقدم یمكن القول  في اطار ماو 

من خالل اختبار الدور المعدل لفاعلیة هیكل الحاكمیة في السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي 

  . الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

  أسئلة الدراسة : )1.3( 

  :یل المشكلة ودراستها بشكل منهجي یمكن تأطیرها باألسئلة الرئیسیة والفرعیة التالیةلكي یكون تحل

الذخیرة السلوكیة واإللتزام (ساسیة ما مستویات ممارسة متغیرات الدراسة األ: السؤال الرئیسي األول

 .في الشركات المبحوثة؟) الحاكمیة یةستراتیجي وفاعلیة هیكیلاإل

ذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في مصانع هل یوجد أثر لل: السؤال الرئیسي الثاني

  :ویتفرع منه األسئلة التالیة ؟البالستیك الصناعیة في عمان

في  اإللتزام االستراتیجيهل یوجد أثر للدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى  :السؤال الفرعي األول

  عمان؟     الشركات الصناعیة للبالستیك في

في اإللتزام االستراتیجي هل یوجد أثر للدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق  :السؤال الفرعي الثاني

  الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان؟ 

في  اإللتزام االستراتیجيهل یوجد أثر للدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى  :السؤال الفرعي الثالث

  للبالستیك في عمان؟    الشركات الصناعیة 
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في اإللتزام االستراتیجي هل یوجد أثر للدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق  :السؤال الفرعي الرابع

  الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان؟ 

 هل تغیر فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام: السؤال الرئیسي الثالث

  :ویتفرع منه األسئلة التالیة الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان؟في ستراتیجي اإل

 لتزاماإلهل تغیر فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى  :السؤال الفرعي األول

  في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان؟     ستراتیجياإل

هل تغیر فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق  :انيالسؤال الفرعي الث

  ؟الشركات الصناعیة للبالستیك في عمانفي ستراتیجي اإللتزام اإل

هل تغیر فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى : السؤال الفرعي الثالث

  ؟الشركات الصناعیة للبالستیك في عماني ف ستراتیجياإل لتزاماإل

هل تغیر فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق : السؤال الفرعي الرابع

  في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان؟ ستراتیجياإل لتزاماإل

  فرضیات الدراسة): 1.4(

 HO1ذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في ذو داللة احصائیة لدور الال یوجد أثر : الفرضیة الرئیسیة األولى

  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند ستراتیجي في اإللتزام اإل

  :وتتفرع منها الفرضیات الفرعیة التالیة

H01-1 :في  اتیجيستر اإل في محتوى االلتزام ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التعاوني لقادة األعمال

  ).α≥0.05(عند  الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
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H01-2:  في ستراتیجي اإلال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق االلتزام

  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

H01-3 :في ستراتیجي اإللتزام إلقادة األعمال في محتوى اال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي ل

  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

H01-4: في ستراتیجي اإللتزام ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق اإل

  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

  HO2من  )مرتفع ، متوسط ، منخفض( الحاكمیةیغیر مستوى فاعلیة هیكل  ال: رئیسیة الثانیةالفرضیة ال

أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

  :وتتفرع منها الفرضیات الفرعیة التالیة). α≥0.05(مستوى داللة أحصائیة 

H02-1 :من أثر الدور التعاوني لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض(یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة  ال

في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة ستراتیجي اإللتزام األعمال في محتوى اإل

 ). α≥0.05(أحصائیة 

:H02-2 من أثر الدور التعاوني لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض(یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة  ال

في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة ستراتیجي اإللتزام األعمال في سیاق اإل

 ).  α≥0.05(أحصائیة 

H02-3: من أثر الدور التنافسي لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض( یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ال

في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة ستراتیجي اإلام لتز األعمال في محتوى اإل

  ).  α≥0.05(أحصائیة 
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H02-4: من أثر الدور التنافسي لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض(یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة  ال

عند مستوى داللة في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان ستراتیجي اإللتزام األعمال في سیاق اإل

  ). α≥0.05(أحصائیة 

  أهداف الدراسة): 1.5(

ور الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام د لى محاولة الكشف عنإتسعى الدراسة الحالیة       

من خالل اختبار الدور المعدل لفاعلیة هیكل الحاكمیة في مصانع البالستیك الصناعیة في ستراتیجي اإل

  :خالل ما یلي عمان، وذلك من

ستراتیجي، وفاعلیة هیكل لتزام اإلتكوین هیكل مفاهیمي لألبعاد النظریة للذخیرة السلوكیة، واإل - 1

  .الحاكمیة ومتغیراتها الرئیسیة

الذخیرة السلوكیة، اإللتزام االستراتیجي، فاعلیة (ساسیة تحدید مستویات ممارسة متغیرات الدراسة األ - 2

 .بحوثةفي الشركات الم) هیكل الحاكمیة

في اإللتزام اإلستراتیجي وبعدیه ) الدور التنافسي الدور التعاوني،(الذخیرة السلوكیة وبعدیها  أثرتحدید  - 3    

  .في الشركات المبحوثة) لتزاملتزام، سیاق اإلمحتوى اإل(

تعاوني، الدور ال(تشخیص الدور المعدل لفاعلیة هیكل الحاكمیة في عالقة الذخیرة السلوكیة وبعدیها  -4   

 .في الشركات المبحوثة) لتزاملتزام، سیاق اإلمحتوى اإل(في اإللتزام اإلستراتیجي وبعدیه ) التنافسي الدور
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فتراضي أدوار الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال نموذج اإلیوضح األ :أنموذج الدراسة االفتراضي) 1-6( 

بوجود فاعلیة ) محتوى االلتزام، سیاق االلتزام(راتیجي ستلتزام اإلفي اإل) الدور التعاوني، الدور التنافسي(

   .هیكل الحاكمیة متغیر معدل

  
  أنموذج الدراسة) 2-1(الشكل

  :نموذج من تصمیم الباحثة باالستناد الى الدراسات االتیةاال هیكل : المصدر

  Speckhart, 2013(،)(Cenac,2014(باالستناد الى دراسة : المتغیر المستقل 

وقد اعتمدت الدراسة الحالیة دورین ) الذخرة السلوكیة (االنموذج أن المتغیر المستقل هو  حیث ظهر من

اقتصرت الدراسة الحالیة على هذین الدورین كون ، و ) الدور التعاوني ، الدور التنافسي(اثنین من أدواره هما
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خرى دوار االلباحثین أما األكثر استقرارًا في الدراسات من حیث القیاس وعلیهما اجماع من اأممارستهما هي 

 :االتیةفال یوجد اتفاق واجماع للباحثین حول ممارساتها الفرعیة استنادا الى الدراسات 

(Lawrence et al. ,2009), (Cameron et al. ,2006) ,(Denison et al., 1995) (Quinn 

,1984).  

وقد اعتمدت الدراسة بعدین من أبعاده ) جيااللتزام االستراتی(وكما یظهر من االنموذج المتغیر التابع وهو 

باالستناد الى دراسة كونهما البعدین األكثر فاعلیة في القیاس ، ) محتوى االلتزام ، سیاق االلتزام(هما 

)2012,Mader  & Leibner(  ودراسة ،(Permana, Halim & Ismail,2013.  

فیما اذا كان  هناك تغییر في أثر المتغیر فهو فاعلیة هیكل الحاكمیة وذلك للتأكد  المتغیر المعدلأما 

مرتفع، متوسط، (المستقل على المتغیر التابع بوجود هذه الفاعلیة والتي صنفت الى ثالث مستویات 

  .)Al_Sufy, et al, 2013(، ودراسة )Velnampy, 2013(باالستناد الى دراسة  ) منخفض

  أهمیة الدراسة: ).17( 

  :وانب االتیةاالهمیة النظریة، وتتلخص بالج

الذخیرة السلوكیة، وااللتزام االستراتیجي، وفاعلیة (تكوین اطار مفاهیمي عن متغیرات الدراسة الرئیسیة  .1

  .بشكل یساهم في تحلیل مضامینها وتعرف اهمیتها ومنافعها) هیكل الحاكمیة

كل صحیح، بشكل تحدید المتغیرات الفرعیة لمتغیرات الدراسة الرئیسیة، والتي تصلح لقیاس الظاهرة بش .2

 .یخدم الدراسة الحالیة والدراسات المستقبلیة الالحقة

بعاد المتغیرات الرئیسیة والفرعیة عن طریق جمع وتحلیل آراء أزیادة مستوى الوضوح في مفاهیم و   .3

 .الباحثین
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 :االهمیة التطبیقیة، وتأتي عن طریق

یك الصناعیة عبر تسلیطها الضوء على تحمل هذه الدراسة في مضمونها أهمیة تطبیقیة لمصانع البالست- 1

 فاعلیة موضوعات حیویة وهامة هي الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال ودورها في اإللتزام اإلستراتیجي بوجود

  .هیكل الحاكمیة متغیر معدل

تأتي أهمیة الدراسة من أهمیة الشركات المبحوثة وشدة المنافسة في بیئتها وسعي كل منها لتحقیق  - 2

شركة ) 165(منها  )503(ة والنمو والحفاظ على سمعتها، حیث یبلغ عدد هذه الشركات في المملكة الربحی

مركز الدراسات االقتصادیة والصناعیة، غرفة (فرد، ) 7326(حرفیة، یعمل فیها شركة ) 338(صناعیة و

 ).2015صناعة عمان، 

دراسة الذخیرة  م الباحثین للتوسع فيتتجلى أهمیة هذه الدراسة من خالل محاولتها تمهید الطریق اما - 3

 .السلوكیة لقادة األعمال ودورها في اإللتزام اإلستراتیجي بوجود فاعلیة هیكل الحاكمیة متغیر معدل

تبرز أهمیة الدراسة أخیرًا من خالل حرصها على تقدیم توصیات للمسؤولین وأصحاب القرار عن كیفیة  - 4

ستراتیجیاته ودورها في اإللتزام اإلستراتیجي لمصانع البالستیك إ عمال و األ ستثمار في الذخیرة السلوكیة لقادةاإل

  .الصناعیة

هیكل  فاعلیة اإللتزام اإلستراتیجي بوجودوتأـي أهمیة الدراسة للعاملین في الشركات لمعرفة أهمیة  - 5

  .لتحسین وتطویر مهارات األداءالحاكمیة 
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  دراسة اإلجرائیة لل النظریة و المصطلحات: ).18(

قدرة قادة األعمال على أداء مجموعة متنوعة من األدوار القیادیة للحفاظ على استدامة : الذخیرة السلوكیة

المیزة التنافسیة داخل بیئة العمل، والذي ینعكس ایجابا على تحسین األداء التنظیمي العام 

 ).Speckhart,2013(للمنظمات

ستراتیجیة الشركة إالمشاركة في صیاغة بقادة االعمال  وتعرف اجرائیًا في هذه الدراسة بأنها قدرة

) األدوار التعاونیة، األدوار التنافسیة(وتنفیذها، على أداء مجموعة متنوعة من األدوار القیادة التي تشمل 

یجابا على تحسین األداء التنظیمي إستدامة المیزة التنافسیة داخل بیئة العمل، والذي ینعكس إللحفاظ على 

  ).20-1(سئلة االستبانة أفراد العینة على أجابات إوتقاس من خالل  .للشركات الصناعیة للبالستیكالعام 

رشاد والتوجیه، اإل(األدوار الفرعیة المتمثلة بممارسة ): Collaborative Roles(األدوار التعاونیة 

  .)10- 1(ة سئلة االستبانأفراد العینة على أجابات إ، وتقاس من خالل )التسهیالت، التعاطف

، )االنتاج، التنافس، التشغییل( األدوار الفرعیة المتمثلة بممارسة): Competition Roles(األدوار التنافسیة 

  .)20-11(ستبانة سئلة اإلأفراد العینة على أجابات إوتقاس من خالل 

ابهم ومساعدیهم من دارة العلیا والمكونة من المدیرین العامیین ونو مجموعة المدیرین في اإل :قادة االعمال

دارة التخطیط االسیتراتیجي وتنفیذ التزامات الخبراء والذین تقع على عاتقهم مسؤولیة ممارسة األ دوار القیادیة وإ

خرین صحاب المصالح اآلأدارة و مام مجلس اإلأویكونون مسؤولین مسؤولیة مباشرة . الشركة وتحقیق أهدافها

  .عن النتائج
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والتي ) لتزاملتزام، سیاق اإلمحتوى اإل(بعاد المتمثلة بف على أنه مجموعة من األیعر : ستراتیجيلتزام اإلاإل 

ستمراریة إتساهم في تحسین األداء التنظیمي للمنظمات وتسهیل عملیات الوصول لألهداف العامة وضمان 

  ).Mader  & Leibner,2012(األعمال

والتي ) لتزاملتزام، سیاق اإلمحتوى اإل(تمثلة بـ بعاد المویعرف اجرائیًا في هذه الدراسة بأنه مجموعة من األ 

فراد العینة أجابات إتساهم في تحسین األداء التنظیمي في الشركات الصناعیة للبالستیك وتقاس من خالل 

 ).40-21(ستبانة سئلة اإلأعلى 

بالمعرفة االلتزام االستراتیجي، ویتحدد  ول في تولیدیمثل الجزء األ): The Content( لتزاممحتوى اإل 

بالغها وتوصیلها للمرؤوسین إستراتیجیة، وتحدیدها وكیفیة داریین في المضمون الصحیح لإلكیدة والتامة لإلاأل

فراد العینة على أوتقاس من خالل اجابات ) الصالحیة، الوضوح( :هماوهناك نوعان من جوانب المحتوى 

  ). 30- 21( ستبانةسئلة اإلأ

ستراتیجي، بحیث یكمن في قدرة لتزام اإلوهو الجزء الثاني للوصول الى اإل): The context( سیاق االلتزام

 داریین بجعل المرؤوسین یعتنقون ویعتمدون االستراتیجیة ألنهم هم الذین یحددون نجاح او فشلاإل

وتقاس من خالل اجابات افراد العینة ). الموثوقیة، االخالص(وهي نوعان ، االستراتیجیات والخطط المضوعة

  ).40-31( اسئلة االستبانة على

تعرف بأنها األنظمة االشرافیة والرقابیة التي تشتمل على قواعد وأسس متعددة لتنظیم  :هیكل الحاكمیة

  .العالقات في المنظمات لتقلیص التجاوزات من القادة واالداریین وذلك لتحقیق األهداف المخطط لها

)Velnampy,2013.( ة بأنها االطار الذي یضم آلیتین هما وتعرف اجرائیًا في هذه الدراس) ،مجلس االدارة

التي تضمن االشراف والرقابة على أداء طاقم االدارة العلیا، من خالل قواعد وأسس متعددة ) واصحاب المصالح
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یجاد حالة توازن بین اإلدارة والمستثمرین وأصحاب  لتنظیم العالقات في الشركة، لغایات تقلیل التعارض وإ

تحقیق الشركات الصناعیة للبالستیك، عن طریق إحكام الرقابة وتعزیز اإلفصاح والشفافیة، بغیة  المصالح في

 . األهداف وزیادة الربحیة

قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها من ناحیة واسترضاء أصحاب المصالح كافة من : فاعلیة هیكل الحاكمیة

قدرة مصانع البالستیك الصناعیة على  الدراسةوتعرف اجرائیًا في هذه  ).2007بن درویش،(ناحیة أخرى 

مرتفع، او متوسط، او (تحقیق أهدافها من ناحیة واسترضاء أصحاب المصالح كافة من ناحیة اخرى  بمستوى 

 .)55 - 41(وتقاس من خالل اجابات افراد العینة على اسئلة االستبانة  .) منخفض

لصناعیة التي تندرج تحت الصناعات التحویلیة  مجموعة من الشركات ا: الشركات الصناعیة للبالستیك

االلواح والصفائح واالشرطة والقوائم والخراطیم واالنابیب والتجهیزات البالستیكیة، والتركیبات  نتاجإوالتي تقوم ب

دوات أالمطبخ و البالستیكیة الصحیة، والحمامات وحمامات االستحمام، واحواض المغاسل وغیرها، وادوات 

دوات الزراعة ألعاب البالستیكیه وملحقاتها  و لیاف الزجاجیه، والدمى واألستیكیة، ومنتجات األالتجمیل البال

مركز الدراسات االقتصادیة والصناعیة، (، والمسجلة في غرفة صناعة عمان. سفنجالبالستیكیه، ومنتجات اإل

 ).2015غرفة صناعة عمان، 

  

  حدود الدراسة :).19( 

  :ة إلىتنقسم حدود الدراسة الحالی

  .في عمان) من غیر الحرفیة(اقتصرت الدراسة على الشركات الصناعیة للبالستیك : الحدود المكانیة
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إن الحدود البشریة لهذه الدراسة تتمثل في رؤساء وأعضاء مجالس االدارة والمساهمین  :الحدود البشریة

شترین من تلك المصانع  بوصفهم وكبار الموردین والمفي مصانع البالستیك الصناعیة في عمان، والعاملین 

  .من اصحاب المصالح الرئیسین

  .2016الفترة الزمنیة التي ستستغرق إلنجاز الدراسة، وهي الفترة الممتدة خالل عام : الحدود الزمانیة

  محددات الدراسة) .110( 

ار في عمان وكبالشركات الصناعیة للبالستیك في ى رؤساء مجلس االدارة علالدراسة هذه  طبقت

منظمات ربحیة األمر الذي الشركات الصناعیة للبالستیك الموردین والمشترین من تلك الشركات، وحیث أن 

في عمان كان كذلك إن تطبیق هذه الدراسة . یصعب معه تعمیم نتائجها على باقي القطاعات غیر الربحیة

كات المشابهة في المحافاظات فإن ذلك یستدعي التفكیر فیما إذا كان من الممكن تطبیقها على باقي الشر 

األخرى والدول األخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التساؤل اآلخر الذي یبرز فیما إذا كان من 

الممكن تطبیق هذه الدراسة على القطاعات األخرى الصناعیة وعلى كل حال، ستتحدد نتائج هذه الدراسة عن 

، إضافة إلى  دقة استجابة المفحوصین وموضوعیتهم على أداة التعمیم بدرجة صدق األداة المستخدمة وثباتها

  .الدراسة
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  الفصل الثاني
  األدب النظري والدراسات السابقة
  :تهدف بیانات ومعلومات هذا الفصل إلى عرض ومناقشة محورین، اثنین هما

الذخیرة السلوكیة، (لثالثةعرض ومناقشة المفاهیم األساسیة واألبعاد األساسیة لمتغیرات الدراسة الحالیة ا- 1

ومحاولة استنباط طبیعة العالقة بین تلك المتغیرات إستنادا لما جاء في ) اإللتزام االستراتیجي، هیكل الحاكمیة

  .األدبیات المتخصصة

عرض ومناقشة الدراسات السابقة التي تناولت متغیرات الدراسة الحالیة، واستنباط ما یمیز الدراسة الحالیة - 2

  .اسات السابقةعن الدر 

  

  مخطط سیر بیانات ومعلومات الفصل الثاني) 1- 2(الشكل 
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  دب النظرياأل: أوال

 للذخیرة النظریة لألبعاد مفاهیمي هیكل تكوینینص الهدف االول من أهداف هذه الدراسة على    

قیق هذه الهدف ولغرض تح.الرئیسیة ومتغیراتها الحاكمیة هیكل وفاعلیة االستراتیجي، وااللتزام السلوكیة،

الذخیرة السلوكیة، ( لكل من المفاهیم األساسیة والمرتكزات الفكریة ثالثة محاور هي سیناقش هذا الجزء 

  :اآلتيوعلى النحو ) الحاكمیةفاعلیة هیكل اإللتزام االستراتیجي، 

  Behavioral Repertoire الذخیرة السلوكیة: المحور األول :)1.2(

 نات و معلومات المحور األول الذخیرة السلوكیة  مكو ) 2-2(یعرض الشكل رقم 

  

  
  مكونات الذخیرة السلوكیة) 2-2(الشكل

  

  

  



18 
 

 The Development of Behavioral Repertoire:تطـور مفهـوم الـذخیرة السـلوكیة: )1.1.2(

Concept  

داري الذي ظهر مفهوم الذخیرة السلوكیة نظرا لتطور بیئة األعمال كونها تساهم في تعزیز االبداع اال

یظهر بشكل مباشر من خالل ممارسة مهارات القیادة التنظیمیة، وصقل الخبرات، ودعم األسالیب القیادیة في 

تبرز الذخیرة السلوكیة ماهیة تفاعل قادة األعمال مع البیئة و  التعامل مع المخاطر والمتغیرات التنظیمیة،

ن ورؤساء أقسام وغیرها من العناصر، كونها تمنح التنظیمیة المحیطة بهم وما تتضمنه من موظفین وعاملی

القدرة للقادة على استخدام خبراتهم ومهاراتهم المتراكمة لوضع حلول مختلفة والتعامل مع المشكالت التي 

  ).  Huzzard, 2014(تواجه سیر أداء العمل 

البیئة التنظیمیة والنابعة من  السلوكیات التي یمارسها قائد األعمال فيتعرف الذخیرة السلوكیة على أنها      

خبراته وممارساته أو قد تكون ناتجة عن مواهب فطریة لدیه تزید من قدرته على مواجهة المشكالت التي 

نها توفر دعما قویا لزیادة فاعلیة القیادة أل في تحدید خصائص سلوكهم تعترضهم في العمل وتساعدهم

  .)Speckhart, 2013(منظماتهم لتطویر 

 مهامه إلجراء اإلداري علیها مدتیع التي المتكاملة والقواعد السلوكیة الوظائف من مجموعة أنها اكم     

 یمتلكها، التي السلوكیة للذخیرة وفقا المناسبة القیادیة االجراءات اتخاذ من أیضا وتمكنه وجه، أكمل على

  .  (Carmeli & Halevi, 2009) والتمیز والفاعلیة بالتعقید تتصف ما غالبا والتي

على أنها مجموعة من السلوكیات القیادیة المتراكمة التي یمتلكها قادة األعمال والتي تظهر وعرفت      

 ).Cenac, 2014( بشكل فطري أو مخطط له داخل سیاق البیئة التنظیمیة
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ن الذخیرة السلوكیة على أنها مجموعة من السلوكیات التي یمتلكها اإلداریی) Tell )2015وقد عرف   

یجاد حلول سریعة للمشكالت،  والتي تساعدهم على تنظیم أعمال الشركة وبیئة العمل ومواجهة التحدیات وإ

 .    كما تساعد السلوكیات الضمنیة والمكتسبة اإلداریین على تطویر العمل وضمان االستمراریة

طار تنظیمي فقد عرف الذخیرة السلوكیة بأنها ممارسات وسلوكیات في إ) Krausert )2015أما  

معین تساهم في تعزیز قدرة اإلداریین على االستجابة للمتغیرات التي تتعرض لها الشركة، وتساهم في تسلیط 

 .الضوء على مواطن الضعف والقوة في عملیات األداء التنظیمي

أن الذخیرة السلوكیة ) Grimmelikhuijsen,  Jilke,  Olsen & Tummers, 2015(وذكر  

سلوكیة إداریة ضمنیة أو مكتسبة، تكمن أهمیتها في قدرتها على زیادة نمو الشركة وتطویر  عبارة عن عادات

أعمالها، وتعزیز تكیفها مع البیئة السوقیة المتغیرة بشكل مستمر، وتساعد هذه المجموعة من السلوكیات 

 . البتكاراإلداریین في إدارة الشركة باتباع أحدث االستراتیجیات وایجاد توازن بین األداء وا

 والتي اإلداریین، أداء على تطبیقها یمكن التي القیادیة األدوار من مجموعة السلوكیة الذخیرة وتمثل

 الدور لعب على اإلداري بقدرة تعرف والتي السلوكي بالتمایز یسمى بما اخر إلى إداري من تختلف أن یمكن

 باسم تعرف التي اإلداریة السلوكیات من مجموعة على االعتمادب االخرین عن ومختلف فعال بشكل القیادي

 . (Tarody, 2016)إلیها والضافة وتنمیتها تطویرها یمكن والتي الذخیرة،

وتعرف الذخیرة السلوكیة بأنها مخزون من السلوكیات التي یتمیز به االداریین وتجعلهم أكثر قدرة  

خاذ االجراءات المناسبة التي تلبي متطلبات على تنمیة األداء، وتطبیق االستراتیجیات اإلداریة الفعالة، وات

  ).  Alvarado, Lenkov, Williams & Fernald, 2015( بیئة العمل وتضمن استمراریتها
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مما سبق ترى الباحثة أن الذخیرة السلوكیة عبارة عن مجموعة من السلوكیات التي یمارسها قادة 

  . ساعدهم على التكیف مع األعمال الموجهة إلیهماألعمال والمكونة لمهاراتهم وخبراتهم العملیة والتي ت

 The Importance of Behavioral Repertoireأهمیة الذخیرة السلوكیة وأهدافها ): 2.1.2(

and its Goals  

تكمن أهمیة الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال كونها تعزز القدرة على التكیف مع بیئة العمل نظرا 

كن االستفادة منها في تعزیز مهارات التعامل مع الظروف والطوارئ المفاجئة لتطبیقاتها الواسعة التي یم

فهم الطبیعة السلوكیة لقادة األعمال وأدوارهم القیادیة التي یمارسونها في و والتأقلم مع سیاق بیئة األعمال، 

  ).Cenac, 2014(البیئات التنظیمیة المعقدة 

 الواقعي، وأدائهم التنظیمیة توقعاتهم بین الفجوة تحدید لىع االداریین تساعد السلوكیة الذخیرة أن كما 

 المفارقات مع التعامل من یمكنه الذي وأدائه اإلداري لمعرفة الرئیسي المغذي تعد السلوكیة الذخیرة نأ حیث

 ,Tarody)التكاملیة والمهارات المتاحة، الموارد استغالل على والقدرة معها والتعامل األخطاء واكتشاف

2016).   

 األدوارخالل تطویر ممارسات  من التنظیمينتائج االداء  على مباشر بشكل السلوكیة الذخیرة وتؤثر

  . (Carmeli & Halevi, 2009)االداریین یلعبها التي القیادیة

  :Analyst Certification Board, 2013: 12)  (Behavior إلى السلوكیة الذخیرة وتهدف

  .فعالة إداریة خدمات وتقدیم ةمناسب عمل وبیئة ظروف توفیر-1

 وفر الظ جمیع مع التعامل من اإلداري تمكن التي، القیادیة والمهارات السلوكیات من مجموعة على اإلعتماد-2

  .بالشركة تمر التي العقبات ومواجهة
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  .الوظیفي األداء وتنمیة وموظفین عملیات من فیها وما، الشركة متطلبات جمیع تلبیة-3

  : بأن أهداف الذخیرة السلوكیة تتمثل بما یلي) (Clark 2013فیما یرى 

 إدارة من تمكینهم في اإلداریین لدى السلوكیة الذخیرة وتعزیز تنمیة على الشركات حرص من الغایة تتمثل- 1

  .بفاعلیة القیادیة األدوار ولعب األعمال

 تتشكل التي والمعلومات خبراتال استخدام خالل من تنافسیتها وتحسین، الشركة أعمال في ایجابا التأثیر- 2

  .والتدریب السنوات مع

  .وعملیاته التنظیمي األداء تواجه التي عقدةمال المشكالت معالجة في فعال بشكل المساهمة- 3

  :(Wel, 2014)كونها في لإلداریین السلوكیة الذخیرة أهداف تتمثلو 

 البیئة داخل لقیادیةا الشخصیة ززوتع القیادیة األدوار تفعیل في تساعد التي األساسي المحرك تعد- 1

  .التنظیمیة

  .اإلنتاجیة وعملیاتها الشركة أعمال یخص فیما، المناسبة القرارات واتخاذ صنع علىالقادة  قدرات تنمیة-2

 الشركة تقدم تعزیز في یساعد مما وفعالة جدیدة بطرق وحلها المشكالت ةهومواج المخاطر إدارة -3

  .أدائها واستمراریة

  :أن أهداف الذخیرة السلوكیة تتمثل بما یلي (Hanvongse, 2014) كما یرى

 بشكل تنعكس التي السلوكیة الذخیرة أهداف أهم من القیادیة قدراتهم وتحسین اإلداریینالقادة و  تمكین یعد-1

  .وموظفیها الشركة أداء على مباشر

  .التعاون ةتنمی-2

  .القرار صنع عملیات في الموظفین شراكإ- 3
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 العمل سیر على المحافظة أجل من تنمویة استراتیجیة خطط وضع خالل من الشركة أداء قدمت دعم-4 

  .لموظفیه واالعتمادیة الثقة أثبت إذا إال باالداري یثقوا أن للموظفین یمكن ال حیث وفاعلیته،

على  الذخیرة السلوكیة تهدف بشكل أساسي إلى إدارة المخاطر وزیادة القدرة أنترى الباحثة مما سبق 

مواجهة المشكالت بإشراك العاملین فیها في عملیات صنع القرار من خالل استخدام المعلومات والخبرات 

  .  التي تشكلت مع سنوات العمل والتدریب تنمیة لالداء الوظیفي فیها

   Characteristics of Behavioral Repertoireخصائص الذخیرة السلوكیة ): 3.1.2( 

 والعمالء والعاملین االداریین من لكل واألدائیة الوظیفیة للمستویات تبعا لوكیةالس الذخیرة تختلف   

اتباع و  األعمال، تنظیم إلى قدرتهم على الموظفین لدى السلوكیة الذخیرة خصائص تشیر حیث والموردین،

                یناإلداری توجیهات من مستمدة الموظفین سلوكیاتف القرارات، وصنع ،المناسبة األداء استراتیجیات

 .(Wel, 2014)  

 عدة لعب من تمكنهم بحیث وأعمق أوسع أنها االداریین عند السلوكیة الذخیرة خصائص منكذلك  

 ومبادئ قیم على قائم تنافسي إطار في السلوكیة ذخیرتهم لتعزیز فرصة لهم یتیح مما قیادیة، أدوار

 واسعة مجموعة على تحتوي السلوكیة الذخیرة أن ذلك إلى ویضاف القیادي، األداء فاعلیة تضمن استراتیجیة

 على القدرة وتمنحهم االداریین لدى القیادي الدور تعزز التي األصیلةالمواهب و  المكتسبة السلوكیات من

وهناك عدد من  .فعالة بطرق والمخاطر المشكالت ومواجهة المناسبة القرارات واتخاذ، العمل بیئة مع التأقلم

  :(Krapfl & Kruja, 2015) منها  السلوكیة الذخیرة یر خصائصاالسالیب لتطو 

 .والمتسارعة الحدیثة التطورات مواكبة على القائم الذاتي، والتطویر التعلم - 

 .جدیدة یاتسلوك وتعلم الخبرات صقلتأهیل و و  للتنمیة برامج إلى الخضوع -

http://www.tandfonline.com/author/Krapfl%2C+Jon+E
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 .السابقة التجارب من واالستفادة االخرین مع والمعارف المعلومات تبادل -

 .خبرة ذوي ومشرفین مختصین قبل من السلوكیات توجیه -

  .العام التنظیمي األداء على لیتهاعفا وتحلیل دوري بشكل لإلداریین السلوكیة الذحیرة تقییم -

 اإلداریین بین وتبادلها وتعلیمها مشاركتها یمكن أنه ةالسلوكی الذخیرة خصائص فمن فضًال عن ذلك

 حیث، واإلداریین الموظفین من كل مهارات وتنمیة للشركة العام األداء تحسین عنه ینتج الذي والموظفیین،

 السلوكیة الذخیرة فإن شك وبال ومهاراته، وخبرته لرؤیته نظرا القرار اتخاذ في یساهم أن للموظف یمكن

 خراآل عن مختلفة مرجعیة وقاعدة وأفكار طریقة لدیه الشركة في فرد كل أن حیث خر،آل فموظ من تختلف

 (Wel, 2014).  ة الشرك في السلوكیة الذخائر تعدد في یساهممما 

مما سبق نالحظ ان خصائص الذخیرة مهمة ولكن االهم تطویرها بأستمرار الن تطویرها سیزید من 

  .وزیادة الفاعلیة التنظیمیة قدرة المدیرین على تحقیق االهداف

  Behavioral Repertoire Roles  أدوار الذخیرة السلوكیة): 4.1.2(

  : أتفقت العدید من الدراسات امثال

(Quinn, 1984;Denison et al., 1995; Cameron et al. ,2006;Lawrence et al. ,2009)  على ان

 :تحسین األداء التنظیمي وتشمل االتيبهدف وذلك  ونیر المدللذخیرة السلوكیة مجموعة من االدوار، یمارسها 

حیث ) االرشاد والتوجیه، والتسهیل والتعاطف(الدور الذي یضم : Collaborative Role التعاونيالدور 

فراد والموظفین من خالل التوجیه واالرشاد الحداث تغییر في سلوكیاتهم بما یتفق مع یقوم القادة بتطویر األ

خرین من فكار اآلأراء و آلمنظمة، والتسهیل الذي یتمثل في مسؤولیة القادة في البحث عن أهداف الفرد وا

أما التعاطف ، ستراتیجیات في المنظماتخالل تشجیعهم في المشاركة في عملیة صنع القرارات وصیاغة اإل
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 جاتهمخرین والتواصل مع الموظفین لفهم رغباتهم والتعرف على احتیاالذي یكمن في االهتمام باآل

Speckhart, 2013).(  
 التعاون سلوكیات اتباع أثر في اإلداریین معرفة تعزیز في التعاوني لسلوكیةا الذخیرة دور ویكمن

 التعاونیة كةر الش رؤیا دعم في كبیرا دورا تلعب السلوكیة الذخیرة أن إلى باإلضافة الموظفین، مع والتفاعل

                 والمشاركة والتفاعل التعاون ثقافة نشر في لتتمث یجابیةإ وسمات میزات إلیها یضیف والتي

(Tarody, 2016).  

بتكار ویتمثل اإل) التحفیز االبتكار، البصیرة،(الذي یضم الدور : Creativity Role االبتكاريالدور  -2

رف على المنتجات في قدرة القادة بالمبادرة بابتكار مشاریع مثیرة للتحدي لمنظماتهم وتأثیرهم بالتابعین للتع

والعملیات الجدیدة وذلك لتعزیز المیزة التنافسیة للمنظمة، ومن خالل امتالكهم للبصیرة یكونوا مسؤولین عن 

جراء المقابالت وتوقع تلك االحتیاجات، وبالنسبة للتحفیز قدرتهم على إتلبیة احتیاجات العمالء من خالل 

  .)(Speckhart, 2013  ها بطرق خالقة تتجاوز التوقعاتتشجیع المرؤوسین لتحدي المهام الجدیدة وانجاز 

وتظهر الحاجة إلى تبني الشركة لإلبتكار واإلبداع إلى التغیرات الحاصلة في المجاالت التقنیة حیث 

أنها تعیش في بیئة دینامیكیة تتسم بالتغیرات التقنیة المستمرة ولهذا فاإلبتكار واإلبداع تأخذ أشكاًال مختلفة 

  ). 2012النعیمي، (الشركة من خالل وظائف اإلنتاج والتسویق واألفراد والمالیة  على مستوى

 بهدف عالیة مهارات ذوي أعمال قادة ویتطلب ودینامیكي معقد أنه على شركاتال عمل یوصف   

بداعیة، إیجابیة بطریقة شركةال أداء في والتأثیر الصحیح بشكله والقیادي اإلداري دورهم لعب من تمكنهم  وإ

 السلوكیة ذخیرته تعزیز طریق عن وتطویره تنمیته یجب الذي اإلداري مهام من جزءا االبتكار یعد حیث

 االبتكاري الحس تدعم أن شأنها من التي الخطرة، والقرارات الصعبه، والمواقف الطویلة، الخبرة عن الناتجة

  (Lawrence, Lenk & Quinn, 2009).  اإلداریین لدى واالبداعي
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ففي الدور ) االنتاج، التنافس، التشغیل(الدور الذي یضم : Competition Roleالتنافسي  الدور -3

ما أ ظهر القادة رغبتهم الجادة في العمل ویبرهنوا على وجود أخالقیات العمل القویة في الوظیفة،أاالنتاجي 

یر الطابع التنافسي الدور التنافسي یؤكد القادة على ضرورة الخوض بالمنافسة المحلیة والعالمیة وتطو 

لمنظماتهم، وفي الدور التشغییلي الذي یشدد على وجود معدالت استجابة سریعة من خالل التوصل الى 

  ).(Speckhart, 2013نتائج فعالة ومجدیة لمعالجة العقبات التنظیمیة

 تخضع حیث السوقیة، التنافسیة القیم إطار في السلوكیة الذخیرة تتبعه منطق التنافسي الدور ویعد كما

 الدور یشمل كما واستقرارها، أعمالهم مرونة وتعزز اإلداریین أداء فاعلیة تضمن تنظیمیة لمعاییر المنافسة

 واإلنتاج التنظیم مستوى على سواء بها التنافس یمكن التي والخارجیة الداخلیة المجاالت جمیع التنافسي

 & Lawrence, Lenk). عالیة فاعلیةو  كفاءة ذو إداري هیكل یضمن أن شأنه من الذي والتشغیل

Quinn, 2009)  ویساهم الدور التنافسي في تحلیل المنافسة من خالل تحدید العوامل المرتبطة بالمنافسین

  :ومن ثم  تحدید المركز السوقي واألداء المالي للشركة والشكل یذكر رقم الشكل یبین ذلك
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  مدخل تحلیل المنافسة ) 3-2(شكل

  )2012صالح،: (المصدر 

  ):2012صالح،(یوضح الشكل مراحل تحلیل المنافسة من خالل

  ).عمومیة السوق، وتماثل الموارد(تحلیل المنافسة من خالل عاملي:المرحلة األولى

  ).الوعي، الدافعیة، القدرة(موجهات السلوك التنافسي عبر تحدید :المرحلة الثانیة

ماكنیة االستجابة(التسابق بین الشركات من خالل تحلیل:الثةالمرحلة الث   ).إمكانیة الهجوم وإ

  .المتحصالت وتشمل المركز السوقي واألداء المالي:المرحلة الرابعة

وتتمثل المراقبة من ) المراقبة، التنسیق، التنظیم(الدور الذي یضم : Control Roleالدور المسیطر -4

دارة إلى عمل ونتائج دقیقة، ویكمن التنسیق في إداء التنظیمي للوصول خالل رصد السلوكیات وفحص األ

المشاریع والتأكد من البقاء على المسار الصحیح في تنفیذها، ومن حیث التنظیم یكون في التوضیح والتعریف 

  ).(Speckhart, 2013للسیاسات واالجراءات التنظیمیة

ةالمنافس تحلیل   

 عمومیة السوق
 تماثل الموارد

   

 بین التسابق
     الشركات

  الوعي -
  الدافعیة -
 القدرة -

   الھجوم إمكانیة -
 المتحرك حوافز-

  األول
  التنظیمي الحجم -
  الجودة -
  إمكانیة -

  اإلستجابة
 الفعل نمط– 

   التنافسي
  الشھرة - 
 إعتمادیة-   

  السوق
 

 السلوك موجھات
         التنافسي

   المتحصالت

 المتحصالت
 السوقي المركز- 

المالي األداء-   
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 السیاق تحدید في تساعد التي السلوكیات من عةمجمو  في السلوكیة للذخیرة المسیطر الدور یتمثل

 أداء وتنظیم العمل سیر على السیطرة عنه ینتج والذي بدقة، الحاسم القرار أو االجراء التخاذ المناسب

 ما مشكلة مواجهة أو األداء في معین خلل حدوث عند السلوكیة للذخیرة المسیطر الدور ویظهر الشركة،

 بكفاءة الواقع مع والتفاعل المناسبة الحلول ووضع المشكلة تحلیل في السرعة في ویتمثل العمل، في

                    في تتمثل المسیطر الدور في محوریة سلوكیات ثالث هنالك أن إلى باإلضافة عالیة،

(Tong& Arvey, 2015):-      

 .األداء في خطأ أي وقوع لتجنب البدیلة االستراتیجیات ووضع التنبؤ على باالعتماد المشكالت إدارة -

 .والخبرات الكفاءات دور وتفعیل التعاون خالل من األداء عملیات تسهیل-

  .دائم بشكل المسیطرة القیادیة مهاراتهم وصقل لإلداریین السلوكیة الذخیرة تطویر-

 وقد أشارت دراسات

 (Quinn,1984;Denison et al., 1995; Cameron et al. ,2006;Lawrence et al. ,2009)   إلى أن هناك

اتفاقا كبیرا على الممارسات واألدوار التي یؤدیها الدورین التعاوني والتنافسي؛ بینما عدم وجود اتفاق على 

الممارسات واألدوار التي یؤدیها الدورین االبتكاري والمسیطر بسبب تباین طبیعة ممارساتهما مما یسبب 

  .المنطلق اعتمدت الدراسة الحالیة الدورین التعاوني والتنافسيصعوبة في القیاس وعدم موضوعیته، ومن هذا 

ومن أهم األدوار التي تساهم في تعزیز الذخیرة السلوكیة لدى قادة األعمال الدور التعاوني الذي یقوم   

وبمسؤولیة البحث عن  ،بتوجیه سلوكیات المرؤسیین من قبل المدیرین بطریقة تتفق مع أهداف الفرد والمنظمة

من خالل تشجیعهم بمشاركة صنع القرار وعدم التفرد الكامل به من قبل القادة، واالهتمام  ظفینالمو 

فراد وتفهم رغباتهم وذلك لخلق التوازن في سیر العمل، فذلك سیضیف قیمة للذخیرة السلوكیة باحتیاجات األ
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ابداء الرغبة الكبیرة للقائد بالعمل للقائد وفاعلیته، كما أن الدور التنافسي یؤكد على تطویر الطابع التنافسي، و 

الجاد ویبرهن على وجود أخالقیات العمل القویة بالمهمات الموكلة بالمنظمة، ویمنحه القدرة على اإلدراك 

  ). Speckhart, 2013(والفهم العمیق للظروف التي یتعرض لها في بیئة األعمال لمعالجة العقبات 

ة السلوكیة الدور التعاوني وهو الدور الذي من خالله یقوم مما سبق یتبین لنا أن من أدوار الذخیر 

القادة بتطویر وتنمیة العاملین في الشركة من خالل عملیات اإلرشاد والتوجیه وبما یتوافق مع األهداف 

أما الدور اإلبتكاري من شأنه أن یعزز ویحث العاملین في الشركة على ابتكار واستحداث مشاریع . المرسومة

طط جدیدة والتي تفتح المجال أمامهم للقیام بدور تنافسي على مستوى عال من التحدي والمثابرة وأفكار وخ

والتنافس لتحقیق األداء المتمیز في الشركة، وبالتالي القدرة على السیطرة وتنظیم سیر العمل واألداء داخل 

  . الشركة
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  Strategic Commitment اإللتزام االستراتیجي :المحور الثاني):2.2( 
 مكونات اإللتزام االستراتیجي ) 4-2(یعرض الشكل رقم 

  

  
  مكونات اإللتزام اإلستراتیجي) 4-2(الشكل

 The Development of Strategic تطور مفهوم االلتزام االستراتیجي ):1.2.2(

Commitment Concept   

 والعمالء، األخرى والشركات ظفینالمو  مع العامة العالقات عملیات على االستراتیجي االلتزام یشتمل

 الشركة عالقات على ینعكس بدوره الذي التنظیمي األداء على كبیر تأثیر یؤثر االستراتیجي االلتزام أن ذلك

  Srinivasan & Finch, 2005)(ومنافسیها وعمالئها موظفیها مع

 ویتطلب االنتاج، وعملیات األداء لتنفیذ زمني جدول وضع في االستراتیجي االلتزام ویتمثل كما

 الصحیح بالشكل العمل سیر ضمان أجل من مشترك بشكل القرارات واتخاذ االستراتجیات تطبیق في التعاون
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 الشركات علیه تعتمد الذي المفتاح االستراتیجي لتزاماإل یشكل حیث والربحیة، التنافسیة لألهداف والوصول

 بما والصالحیة الوضوح وتعزیز والخارجیة، الداخلیة مقدراتها على والسیطرة التنظیمي أدائها دعم أجل من

   الشركات في االلتزام بسیاق یسمى الذي والموثوقیة المصداقیة وزیادة االلتزام، بمحتوى یسمى

.(Englmaier & Reisinger, 2013)    

 ودراستها مواردالو  مستلزماتال لجمیع جدولة عمل على الشركة حرصمدى  یعرف اإللتزام االستراتیجي بأنه 

   (Sunar & Birge, 2015).المخاطر من التقلیل على والعمل الضعف مواطن على الضوء وتسلیط وتحلیلها

 The Importance of Strategic أهمیة االلتزام االستراتیجي وأهدافه ):2.2.2(

Commitmen and its goal   

عزیز األداء التنظیمي القیادي ویضمن یعد االلتزام االستراتیجي للقیادیین عامًال حاسمًا یساهم في ت

داریین من مهاراتهم القیادیة وزیادة موثوقیتهم تمكین اإلو االستمراریة وفاعلیة األداء وتحقیق األهداف، 

لتزام ستراتیجي لألداء، كما یكمن اإللیة التنفیذ اإلآخالصهم لبیئة العمل التنظیمي، الذي بدوره یعزز إ و 

إلى  لمن أجل الوصو  في درجة تحملهم للمسؤولیة، ووالئهم التنظیمي اتجاه عملهم االستراتیجي لدى القیادیین

  ). Permana,  Halim& Ismail, 2013(األهداف التنظیمیة المرجوة 

ویساعد االلتزام االستراتیجي في توجیه الدور القیادي نحو األسالیب القیادیة الحدیثة، واالنفتاح   

كما أن الخصائص  راتیجي،تعزیز فاعلیة األداء القیادي من خالل االلتزام االسالتنظیمي، والهیكل التنظیمي وت

یساعد الشركات على بلوغ ، و القیادیة لالداریین المتمیزة  لها أثر ایجابي في تمكین االلتزام االستراتیجي

یة، ودعم أهدافها التي تتضمن تعزیز األداء التنظیمي وتحسین عملیات االنتاج، وتحقیق المیزة التنافس

  ).  Wren, 2014 Berkowitz&(عملیات االتصال الداخلي والخارجي

http://www.tandfonline.com/author/Wren%2C+Brent+M
http://www.tandfonline.com/author/Berkowitz%2C+David
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لشركة وتمكینها من تحقیق االستمراریة یؤثر االلتزام االستراتیجي بشكل كبیر على تحسین أداء او   

تعزیز ثقافة االنفتاح على الشركات األخرى المنافسة، كما یؤثر االلتزام االستراتیجي و على المدى الطویل، 

على القرارات التي تتخذها الشركة لتحدید مسار أعمالها والتخطیط للتطویر من أدائها التنظیمي، الذي بدوره 

                               عزز التعاون بینهایة مع الشركات األخرى، و فتح القنوات التبادلیی

)Srinivasan& Moorman, 2005 .(  

 االداریین بین المشاركة لیةآو  الوظیفیة، الهویة مجاالت االستراتیجي االلتزام یحدد كما               

 العنصر یعد الموظفین لدى االستراتیجي االلتزام أن حیث االستراتیجیة، القرارات واتخاذ العمل في والموظفین

 وتنفیذ االلتزام لتطبیق ضمان یعد كما أدائها، وكیفیة المنظمة عمل لیهآ ویشكل یحكم الذي األساسي

 في العام والتنظیمي الوظیفي األداء تحسین على الشركة قدرة زیادةو  بفاعلیة، التنظیمیة استراتیجیاته

   . (Li, Guohui &  Eppler, 2008)الشركة

 أثار علیها یترتب التي واألنظمة القوانین في لتزاماإل على الشركاتیشجع  االستراتیجي لتزاماإل كما ان        

 إلى باإلضافة والتشاركي، التعاون وتطبیق االنتاج عملیات وعلى، العام األداء على تنعكس واضحة ایجابیة

 االستراتیجیات صالحیة مدى من والتحقق والشركة، العمالء وبین ،واالداریین العاملین بین الموثوقیة زیادة

   Sunar & Birge, 2015). (وأثارها أدواتها وتقییم تحلیلها خالل من المتبعة

  :إلى مایأتي) Ozyurt, 2015(یهدف االلتزام االستراتیجي كما ذكر و 

 .توظیف واستبقاء القیادة الموهوبة ودمجها مع أهداف الشركة التنمویة -

 .اشراك جمیع األطراف والموظفین والعاملین في وضع الخطط المستقبلیة ورسم األهداف المشتركة -

 . ضمان االستمراریة من خالل قیاس وتقییم األعمال في كافة المستویات -
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 .توضیح استراتیجیة االلتزام للموظفین والقیادیین بهدف تسهیل قیامهم باألعمال -

 .االستراتیجي داخل الشركة من أجل تنمیة األداءدمج نظام المكافآت مع االلتزام  -

 .الحرص على تحقیق أفضل مستویات األداء، ومحاولة تجاوز األهداف وتحقیق مستویات أعلى منها -

یالحظ أن أهمیة االلتزام االستراتیجي تتمثل في كونه أساس تعزیز وطویر األداء في الشركات والذي 

  . ت القیادیة وتطویر ألیات تنفیذ االلتزامیهدف إلى تمكین اإلداریین من المهارا

 Strategic Commitmen Usage  استخدامات االلتزام االسترایجي ):3.2.2(

استخدامات االلتزام االستراتیجي في قطاع األعمال والشركات أن ) Ohnishi, 2009( أوضح  

  :باالتي

مراقبة سوق العمل، وتحلیل العائدات،  یستخدم االلتزام االستراتیجي للتنبؤ بالتغییرات معتمد بذلك على -

 .ودراسة حالة المنافسین

خفض التكلفة التي یمكن استخدامها قبل مرحلة االلتزام كاستراتیجیة رئیسیة والتي من شأنها أن تؤثر  -

 .على استجابة المنافسین

ات الشركات من فهم أداء األعمال لوضع الخطط واالستراتیجیعلى یمكن االلتزام االستراتیجي  -

 .المناسبة

 .تقدیم المزایا وتحقیق التمیز في األسواق المعتمدة على أحدث التطورات التكنولوجیة -

یساعد االلتزام االستراتیجي على التعامل بمصداقیة وموثوقیة مع العمالء والمستثمرین الذي یضمن  -

 .استمراریة أداء الشركة وتحقیق المیزة التنافسیة
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 في اإلداریین لدى االستراتیجي االلتزام تقییم أدوات تطویر أهمیة على الضوء تسلیط یجبومن هنا 

خضاع تطویره على والحرص ،الشركات  االستراتیجي لتزاماإل لتعزیز فعالة تدریبیة برامج إلى االداریین وإ

                          الموظفین ورضا العمالء رضا االستراتیجي لتزاماإل انعكاسات أهم ومن لدیهم،

(Srinivasan & Finch, 2005).  

  Strategic Commitmen Dimensions أبعاد االلتزام االستراتیجي:)4.2.2(

  :من خالل بعدین )aderM  &  Leibner, 2012 (یتحقق االلتزام االستراتیجي

حیث ) لصالحیة والوضوحا(ـوتشمل المعامالت التي تتسم ب :Commitment Contentمحتوى االلتزام-1

 بعدا تزاملاال محتوى یعد .ساسیات عملهمأقیق االستراتیجیة وكیفیة نقلها وذلك لجعل األفراد وراء یكمن في تح

 االستراتیجیة، في والوضوح الصالحیة مثل متغیرات یتضمن والذي االستراتیجي االلتزام أبعاد من مهما

 مدى تعكس والتي تیجیاتاالسترا تطبیق عن تنشأ التي األمد طویلة ثاراأل على یعتمد االلتزام محتوىف

 القوة نقاط تحدید على یعتمد الذي الوضوح إلى باإلضافة الشركة، أداء على وتأثیرها وفاعلیتها صالحیتها

 والمشكالت الحالیة األوضاع تالئم استراتیجیات وضع من االداریین تمكن والتي، االستراتیجیة في والضعف

 فعالة بطرق الضعف لتعویض جدا مهم الوضوح عنصر ویعد التنظیمي، األداء منها یعاني التي والعقبات

   (Li,Guohui & Eppler,2008).عالیة وبكفاءة

 الشركة عناصر لجمیع وضوحها من والتأكد االستراتیجیة أهداف تحدید االلتزام محتوى یتضمن كما 

 إلى باإلضافة ،االنتاج مستویات وتحسین التنظیمي األداء عملیات لتسهیل وذلك وموظفین، إداریین من

 يأ وتفادي محددة زمنیة لمدة المناسبة االستراتیجیات وضع من اإلداریین یمكن الذي الصالحیة عنصر
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 في التنظیمیة للبیئة االستراتیجیة صالحیة من التأكد إلى باإلضافة األداء، یواجه أن ممكن خطأ أو خلل

  (Nakamura, 2014). وتعزیزه االلتزام دعم شأنه من الذي الشركة

 في األخرى الشركات مع وتنافسیتها ربحیتها وزیادة الشركة على ایجابیا االلتزام محتوى أثر یشكل 

 لتعزیز كبیرة قدرة الشركة یمنح والصالحیة الوضوح یشمل الذي االلتزام محتوى أن إلى باإلضافة السوق،

 مجاالت بكافة یتعلق فیما عتمادهاا من اإلداریین تمكن وصالحیتها االستراتیجیات وضوحف المالي، أدائها

 واإلداري للموظف السلوكیة الذخیرة على ینعكس بدوره والذي ومالیة، ومادیة بشریة موارد من الشركة أعمال

                        للشركة التنظیمي المستوى رفع في یساهم مما التنظیمیة، البیئة في العاملین وجمیع

 .(Chun, Shin, Choi & Kim, 2013)   

 الذي االلتزام محتوى من مهما جزءا االستراتیجیات فیذنلت ضوابط ووضع للتدقیق لجان تشكیل ویعد كما

 على الضوء تسلیط خالل من واستمراریتها صالحیتها ودرجة وأهدافها، االستراتیجیة أبعاد توضیح على یساعد

 وقوع من تقلل التي المناسبة القرارات اتخاذ دارییناال على یترتب والذي معینة استراتیجیة في والضعف القوة نقاط

  ,Abdallah &  Hamdan, 2014) (Al-Abdallah االستراتیجیات تطبیق أثناء األخطاء

 العمالء مع التعامل في الوضوح، و الشركة اتجاهات عن اإلفصاح االلتزام محتوى مظاهر أهم ومن

 عنها ینتج والذي المختلفة، الشركة عملیات وتنفیذ تطبیق أثناء أولیة كاستراتیجیة الشفافیة واعتماد والموظفین،

 الموارد قدرات وتنمیة لدیها، المالي األداء ودعم تنافسیتها، وتعزیز الشركة أرباح زیادة في تتمثل ایجابیة نتائج

 للتقدم ومجاراتها الحالي التنافسي للواقع ومالءمتها االستراتیجیة بنود صالحیة من التأكد إلى باإلضافة البشریة،

  (Krause, Handfield & Tyler, 2007).               المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت مجال في

) الموثوقیة واالخالص(وتشمل المعامالت التي تتسم ب:   Commitment Context سیاق االلتزام-2

هدف جعل االفراد ، بواهتماماتهم وشجاعتهم وكفائتهم مفاهیم االفراد حول مصداقیة قادتهم، خالل توضح من
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إذ تزداد الحاجة إلى فهم مشاعر الثقة وترسیخها  .یتبینوا ویعتنقوا االستراتیجیة وینفذوها كما هو مطلوب

لدى الكثیر من الشركات وذلك لضمان نجاح تلك الشركات، فسرعة التغییر تتطلب قوة عمل فعالة وقویة 

ات تتغیر والنجاح یتطلب المرونة والتكیف یصبح من المهم بناء من الناحیة الشعوریة فإذا كانت المؤسس

 ). 2011هول،(الثقة 

 القیم من مجموعة یتضمن والذي التنظیمي االلتزام أبعاد من اخرا بعدا االلتزام سیاق یعدلذلك   

 نهجا بریعت االلتزام سیاقف بمدیریهم، الموظفین ثقة وتعزیز األداء في االخالص في تتمثل والتي المعنویة

 قیاس إلى باإلضافة الشركات، في التنظیمي االستراتیجي األداء وتعزیز تدعیم في علیه االعتماد یمكن

 تنفیذ في والصدق والموثوقیة العالیة الكفاءة على القائمة العامة األهداف تحقیق في اإلداریین نجاح مدى

 تناسب وظیفیة بیئة توفیر خالل من االلتزام سیاق تحقیق لإلداریین ویمكن االستراتیجیات، وتطبیق

  (Nakamura, 2014). الموظفین ومتطلبات ورغبات احتیاجات

 وتعزیز النجاح تحقیق یمكن خاللها من التي االستراتیجیات وضع على یقوم االلتزام سیاق أن كما 

 االلتزام سیاق یمكن كما العمل، لمكان والئهم من ویزید باإلداریین الموظفین ثقة من ویزید الشركة أداء

 والتشارك التعاون یسوده جو توفیر إلى باإلضافة استمراریته، وضمان العمل فاعلیة زیادة من الشركات

 على الحصول في ویساعد االستراتیجي االلتزام یعزز مما الشركة، في واالداریین الموظفین بین والثقة

  (Azadeh, 2007). ومرضیة ایجابیة نتائج

 الموثوقیة تعزیز شأنها من التي األخالقیة القیم من مجموعة تطبیق لتزاماال سیاق ویتضمن كما

 بالقوانین االلتزام االلتزام سیاق مظاهر أهم ومن واالداریین، الموظفین من كال لدى والوالء واالخالص

 طویرت إلى باإلضافة وجه، أكمل على االستراتیجیات تنفیذ في تزاملواال المنظمة، في الخاصة والتشریعات
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                                          األداء في تقصیر أي عن الكشف في دورها وتفعیل الرقابة أنظمة

).(Al-Abdallah, Abdallah & Hamdan, 2014  

 العالقات إنشاء من االداریین تمكین على یقوم االستراتیجي االلتزام فإن سبق ما على وبناءا  

 االعتماد إلى باإلضافة االلتزام،، محتوى أو األصیلة بالقیم تسمى التي فینالموظ مع التواصل وتعزیز

 من والمصداقیة الثقة بأن واالیمان والموظف االداري بین العالقة أهمیة یظهر الذي السیاق محتوى على

  .أعمالها وتعزیز استمراریتها ضمان أجل من شركة أي علیها تعتمد التي العناصر أهم
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  هیكل الحاكمیة: المحور الثالث :)3.2(

  :مكونات ومعلومات محور الحاكمیة وهیكلها) 5-2(یعرض الشكل رقم 

  

  .مكونات هیكل الحاكمیة): 5-2(الشكل

  Governance Concept and Structureمفهوم الحاكمیة وهیكلها  :)3.2.1( 

ل المتقدمة، إال أنه ال یوجد في في الدو  (Governance)على الرغم من االستخدام الواسع لمفهوم 

معنى ومضمون لمصطلح ) 15(فقد أحصت أحدى الدراسات العربیة . اللغة العربیة تعریف واضح ومحدد له

ویعود السبب إلى تباین وجهات نظر الباحثین وأهداف وغایات المصطلح ). 2009صالح،(الحاكمیة 

  :، وكما یظهر من المفاهیم االتیةالمذكور
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مجموعة من القوانین والقواعد : بأنه) 2007(ل الحاكمیة من قبل علي وشحاتهفقد عرف هیك

  .  والمعاییر التي تهتدي بها إدارة الشركات لتعظیم ربحیة الشركة وقیمتها على المدى البعید لصالح المساهمین

جراءات وأطر أخالقیة،تمكن من تنفیكما  ذ عرف بأنه عبارة عن حزمة قوانین وأنظمة وتعلیمات وإ

   ).2009الشواورة، ( الخطط والبرامج وتحقیق األهداف المرغوبة، بجودة عالیة وتكلفة منخفضة

بأنها مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العالقة بین إدارة الشركة ) 2012(فیما عرفه جهلول 

ل علیها والمتعاملین معها، من شركاء وأصحاب مصالح آخرین، على أساس تحدید الحقوق وضمان الحصو 

   .وتنفیذ اإللتزامات وفقا لمقتضیات حسن النیة في تكوین وتنفیذ العقود

بأنها مجموعة ممارسات تقلل من المخاطر التي تواجه المستثمرین وتسهم ) 2012(ویعرفها صالح

في جذب رؤوس األموال االستثماریة وتحسن األداء في الشركة وعلى وجه الخصوص في المنطقة ذات 

  .متزایدةالمنافسة ال

بأنها نظام یتم من خالله توجیه أنشطة المؤسسة ومراقبتها من أعلى مستوى قیادي یمكن فقد عرفت 

من تحقیق األهداف، ویساعد على االلتزام بالمعاییر الالزمة لتحدید المسؤولیة وتحقیق النزاهة والشفافیة، وهي 

                تخاذ القرارات االستراتیجیة المناسبةاإلجراءات التي تستخدم من قبل ممثلي المالك لمساعدتهم في ا

)Fanta & Kemal &Waka, 2013.(  

بأنها مجموعة من القواعد والحوافز التي یتم من خاللها توجیه قیادة المؤسسة والسیطره  كما عرفت

اءة عالیة علیها، للحد من االنتهاكات األخالقیة التي یمكن أن یقع بها مدیروها، من أجل الحفاظ على كف

  ).Jegede, Akinlabi, Soyebo, 2013( تساعد في االستثمار على المدى الطویل وتحسین الربحیة
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فقد عرف الحاكمیة بأنها طریقة توجیه الشركة أو إدارتها أو ضبطها ومن دون ) 2013(أما الخرابشة

ة اإلداریة التي تطبق نظام أي تجاوزات عن الضوابط المتفق علیها من قبل الجهة العلیا المشرفة على الوحد

  .الحوكمة في إدارة أعمالها

 في االداریین توجیه خاللها من یتم التي والمعاییر القواعد من مجموعة عن عبارة الحاكمیةف       

 األداء نتائج أفضل على الحصول أجل من بها االلتزام علیهم یجب معینة وبنود قیم ووضع الشركات

 القیادي دورهم على سلبیا تؤثر والتي اإلداریین تواجه أن یمكن التي التالمشك من والحد، التنظیمي

 في یساهم مما االداریین وفاعلیة كفاءة على والحفاظ تحفیزال إلى الحاكمیة تهدف العمل، بیئة داخل

 & Reimann, Rauer  التنافسیة وزیادة الربحیة، وتحسین الطویل المدى على االستثمار تعزیز

Kaufmann, 2015)  .( 

هیكل الحاكمیة على أنه مجموعة من التخطیطات التي ) Che & Langli, 2015(كما عرف 

تعتمد علیها الشركة من أجل تنظیم أدائها المالي والتنافسي واالنتاجي الداخلي والخارجي، ویعد هیكل 

الشركة من أجل الحاكمیة األساس الذي تعتمد علیه الشركات في توزیع المسؤولیات والمهام بین عناصر 

  .ضمان سیر العمل على الطریق الصحیح وبالنتائج المطلوبة وضمان االستمراریة

فقد عرف هیكل الحاكمیة على أنه مجموعة من االجراءات ) Sarbah & Xiao, 2015(أما 

والعملیات التي بموجبها یتم توجیه المنظمة والسیطرة علیها، ویحدد هیكل الحاكمیة الحقوق والواجبات 

المسؤولیات بین مختلف الموظفین من اداریین ومسؤولین وموظفین وعاملین، في إطار تنظیمي واحد یعود و 

  . بنتائج ایجابیة على الشركة ویعزز االلتزام باستراتیجیات العمل ضمن خطة محددة
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ویشتمل هیكل الحاكمیة على هیكل الملكیة وهیكل المجلس الذي یهدف كالهما إلى تنظیم سلوك 

، وتوزیع المهام على الجمیع كل )أصحاب العمل، اإلداریین، اإلداریین التنفیذیین(ریین المقسمین إلى اإلدا

حسب قدرته وصالحیاته، ویتضمن هیكل الحاكمیة تفاعل بین اإلداریین على أساس خطة عمل موضوعة، 

  ).Gulzar & Wang, 2010(تهدف إلى زیادة فاعلیة األداء 

عبارة عن مجموعة متكاملة من القواعد الموثقة،  بأنها لحاكمیة المؤسسیةا مما سبقالباحثة  عرفوت

تزنة، التي تمكن جمیع األطراف من التواصل بطریقة منظمة وواضحة لواإلجراءات الضابطة والسلوكیات الم

   .ومكتوبة بدون تجاوزات

   Governance structure Goals  الحاكمیةهیكل أهداف  :)3.2.2(

خیرة اهتماما كبیرا في تطبیقات الحاكمیة وهیكل الحاكمیة في كافة الشركات على شهدت الفترة األ

اختالف مجاالتها، لذلك یكمن هدف هیكل الحاكمیة في تنظیم التفاعل بین اإلداریین وموظفي الشركة من 

فرص  أجل تفعیل دور األداء التنظیمي، باإلضافة إلى تعزیز أهداف الشركة وسبل الوصول إلیها، وزیادة

    ).Sarbah & Xiao, 2015(الحصول على التمویل والدعم وخفض تكلفة رأس المال 

تمثل منظومة معاییر وممارسات معاصرة الستثمار الموارد المتاحة للمنظمات وفاعلیة عاكسة حالة 

المناسبة  تقدم اإلدارة وتطورها من إدارة تقلیدیة إلى إدارة تتجاوز متطلبات أصحاب المصالح وتستعمل اآللیات

  ). 2009صالح،(لتحقیق األهداف المرجوة للمنظمة ومشاریعها بشفافیة 

وتحسین أدائها، وتحقیق النمو االقتصادي،  المنظمةتهدف الحاكمیة المؤسسیة الجیدة إلى رفع كفاءة 

وتعزیز ثقة المستثمرین بها، والزیادة في فرص الحصول على مصادر تمویل سواء كانت من مستثمرین 
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ین أو أجانب، وتحسین أداء العاملین، والعمل على تخفیض تكلفة رأس المال من خالل زیادة ثقة محلی

  .Alzeban & Sawan, 2013)(المستثمرین بأسواق المال

االقتصاد القومي ورفع بأن الحاكمیة تهدف إلى زیادة الثقة في  )2009( أبو عجیلة وعالمكما بین 

إیجاد فرص عمل  و رة التنافسیة للقطاع الخاص وزیادة معدالت نموهرفع القدمن خالل  معدالت االستثمار

   .جدیدة

محاربة الفساد أهمها ، تساعد في تحقیق مجموعة من الفوائدباالضافة إلى ما تقدم فأن الحاكمیة 

، وتخفیض كلفة رأس المال، وجذب الشركات، مما یؤدي إلى إصالح السیئة القیادة والحد من ممارسات

ت األجنبیة والمحلیة والحد من هروب رؤوس األموال إلى الخارج، وضمان تحقیق عائد للمستثمرین االستثمارا

  ). 2014أبو سلیم، (

كما وتعد الحاكمیة أیدلوجیة تنشر تأثیرها على العدید من المجاالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

 ).2012صالح،(والسیاسیة والقانونیة واإلداریة

د من المشكالت التي یتعرض لها أداء عمل الشركات، وتنظیم األعمال بین تركز الحاكمیة على الح

الشركة والمستثمرین والعمالء، باإلضافة إلى تنظیم عالقة الشركة مع باقي الشركات في السوق، كما تعمل 

الحاكمیة على توضیح غایات الشركة وتعزیز أدائها التنظیمي الداخلي والخارجي، كما تهتم الحاكمیة في 

  ).  Hill & Jones, 2013( سلوك الموظفین والعاملین واالداریین داخلها وتنمیة قدراتهم ومهاراتهم الوظیفیة

وعلیه، فإن أهداف الحاكمیة المؤسسیة جاءت متماشیة إلیجاد بیئة تنافس آمنة وتشترك نوعا ما في 

ة األسهم دون استثناء وحمایة األسس القیادیة لكل قطاع على حده، وتفعیل المشاركة لجمیع األطراف وحمل

  .حقوق أصحاب األقلیة
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  Governance Structure Elementsمقومات هیكل الحاكمیة  :)3.2.3(

   ):2007بن درویش،(تتمثل مقومات هیكل الحاكامیة بما یلي  

ختصاصات كل طرف من األطراف هو و : اإلطار القانوني )1 المسؤول عن تحدید حقوق المسـاهمین وإ

ة المعنیـة بالشـركة وهم وبصفة خاصة المؤسسین والجمعیة العمومیة للمساهمین والمساهم الفرد األساسـی

  .ومجلس اإلدارة ولجانه الرئیسیة ومراقب الحسابات

  .وهو اإلطار الذي یتضمن المؤسسـات الحكومیة الرقابیة المنظمة لعمل الشركات عامة: اإلطار المؤسسي) 2

  .النظام األساسـي للشركة والهیكل التنظیمي لها: عنصرین همایتضمن : اإلطار التنظیمي) 3

روح اإلنضباط والجد واإلجتهاد والحرص على المصلحة العامة للشركة، وتشجیع جمیع العاملین فیها ) 4

  .على المساهمة

هنالك عدة عوامل  بأن) Exchange Stock, 2009( طوكیو بورصة عن الصادر التقریر وتبین في

  :ة تؤثر على هیكل الحاكمیة، وتتمثل فيومقومات مهم

 .واألعمال المال مجال فيقدیمة  وخبرةواسعة  بدرایة الذي یتمیز اإلدارة مجلس رئیس  - 1

 .اإلدارة مجلس رئیسالتي یتمتع بها  متمیزةال عملیةالو  علمیةال مؤهالتال - 2

 .وخارجیین داخلیین أعضاء من یتألفالذي  دارةاإل مجلس - 3

 والتشریعات والقوانین األنظمة إلى االستناد، باإلضافة إلى اإلدارة مجلس اءأعضجید من  عددتواجد  - 4

 .عددهم تحدید عند الشركة له تنتمي الذي القطاع طبیعةل المالئمة السائدة،
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وعلى هذا االساس تعنى الجاكمیة بتحدید اإلتجاه  داخلي مدقق وجود وأهمیة تدقیق لجنة وجود أهمیة - 5

كات، عبر اتخاذ القرارات االلستراتیجیة الناجحة لحمایة موارد الشركة واألداء االستراتیجي للشر 

  ).2009صالح،(واستثماراتها 

مما سبق یتضح أن هیكلیة الحاكمیة تسعى إلى منع التالعب والتحریف والخداع وتخفیض األثر 

ى كافة الوحدات السلبي لظاهرة عدم تماثل المعلومات، من خالل آلیات لتحقیق إحكام الرقابة والسیطرة عل

اإلقتصادیة وتحقیق مصالح كافة األطراف ویتحقق ذلك من خالل قدرتها على تحسین اإلطار القانوني 

والنظامي المالئم لتوجیه حركة النشاط اإلقتصادي بكل من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي للوفاء 

  .بمتطلبات العولمة

  معاییر تطبیق هیكل الحاكمیة  :)3.2.4( 

  ): 2012صالح،(معاییر وأسس تطبیق هیكل الحاكمیة في الشركات تتمثل

المتعلقة بفاعلیة إطار الحاكمیة؛ كإعداد اإلطار مع مراعاة تأثیرها في األداء : معاییر متعلقة بمجلس اإلدارة

  .اإلقتصادي، وتوافق قواعد الحاكمیة مع التشریعات، ومعاییر متعلقة باإلفصاح والشفافیة

وهي المعاییر المتعلقة بحمایة حقوق المساهمین كتأمین وسائل التسجیل والنقل : لمصالحمعاییر إصحاب ا

  : یبین ذلك) 6-2(والشكل.والتمویل لمكیة األسهم، ومسؤولیة الرقابة على أداء الشركة
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  )6-2(الشكل
  معاییر تطبیق هیكلیة الحاكمیة في الشركات

  )2012صالح ،: (المصدر
 

 

 

 

  .االقتصادي األداء في تأثیرھا مراعاة مع اإلطار إعداد-
  .التشریعات مع الحاكمیة قواعد توافق -
  .التشریعات بحسب المختلفة الھیئات بین المسؤولیات تقسیم -
 القانون تنفیذ عن المسؤولة والرقابیة اإلشرافیة الھیئات تمتع-

 .والنزاھة بالسلطة

   والثانویة الجوھریة المعلومات جمیع عن اإلفصاح -
  .عنھا واإلفصاح المحاسبیة المعلومات إعداد -
  .مستقلة مراجع بواسطة الشركة لحسابات السنویة المراجعة إجراء -
 .للمساھمین تقاریرھم الخارجیون الحسابات مراجعو یقدم أن یجب -

  .والمساھمین الشركة تجاه المجلس مسؤولیة ضمان -
  .بھا الموثوق الكافیة المعلومات توفیر -
  .المساھمین لجمیع المتكافئة المعاملة -
 .كافة األطراف مصالح وتحقیق بالقوانین اإللتزام -

  .األسھم لملكیة والتمویل والنقل التسجیل وسائل تأمین -
  .لمجلسا أعضاء وانتخاب والتصویت العامة الجمعیة حضور -
  .بالشركة المتعلقة المختلفة المعلومات على الحصول -
 .الشركة أداء على الرقابة ممارسة -

 
  .المتساویة التصویت حقوق توفیر -
  .المساھمین من األقلیة حمایة -
 .الحدود عبر بالتصویت الخاصة المعوقات إزالة -

  .المصالح أصحاب حقوق احترام -
 عند مناسب عویضت على المصالح أصحاب حصول -

  .حقوقھم انتھاك
 تحسین في العاملین مشاركة آلیات تطویر على العمل -

 األداء
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  الدراسات السابقة: انیاث

-:یشمل هذا الجزء عرضا لدراسات سابقة متعلقة بمتغیرات الدراسة الرئیسیة  

 Interlinking Securities Settlement Systems a" بعنوان ) Kauko, 2005(دراسة ) 1

Strategic Commitment" ، "ي فأجریت ، "أنظمة تسویة الهیاكل المتداخلة، االلتزام االستراتیجي

حیث . أوروبا، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من شركتین للمشروبات الغازیة

توصلت النتائج إلى أن االلتزام االستراتیجي یعد عنصر مهما من عناصر التنمیة المستدامة للشركات، 

الضغوط والمشكالت التي تواجه وتحقیق المیزة التنافسیة، وكسب أكبر عدد ممكن من العمالء، والتخفیف من 

وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة إدخال االلتزام االستراتیجي على سیاسات أداء . أداء العمل التنظیمي

 .الشركات لما له من أثار ایجابیة تنعكس على تعزیز االستمراریة والتقدم، وتحقیق األهداف التنظیمیة

 Assessing Corporate Governance in"بعنوان)  Bashiti&(Rabadi, 2009 دراسة ) 2

Jordan" هدفت إلى تقییم الحاكمیة المؤسسیة في األردن، وبینت أن . "تقییم حوكمة الشركات في األردن

األردن قد خطا خطوات واسعة في رسم وتطبیق سیاسات التحكم المؤسسي، من ذلك تنظیم متطور لسوق 

صدار قانون تشجیع االستثمار، وكلها قضایا لم تطبق بدقة على  المال، واستحداث وظیفة مراقبة الشركات، وإ

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التحكم المؤسسي ، شركة) 44(أرض الواقع، وقد تم إجراء هذه الدراسة على 

غیر مطبق بشكل تام، وهو ما یتطلع إلیه المستثمرون التخاذ قرارات رشیدة بشأن استثماراتهم، وأن شركات 

رفع  أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم اإلدارة على.لدیها میكانیكیات والیات للتحكم المؤسسي كثیرة ال یوجد

  .مستوى إعداد تقاریرها المالیة من خالل تطبیق مبدأ الحاكمیة في الشركات
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تقییم مدى التزام الشركات األردنیة المساهمة بضوابط تشكیل لجان  "بعنوان) 2010(دراسة المومني ) 3

هدفت إلى تقییم مدى التزام الشركات األردنیة "ها لتعزیز حوكمة الشركات، دراسة میدانیةوآلیات عمل

لتحقیق هدف . المساهمة العامة بضوابط تشكیل وآلیات عمل لجان التدقیق في تعزیز حوكمة الشركات

وقد . لبحثإداري في الشركات عینة ا  (118)الدراسة تم اعتماد االستبانة كأداة، تكونت عینة الدراسة من

أظهرت نتائج الدراسة أن مجالس اإلدارة تلتزم بدرجة متوسطة لكل من ضوابط تشكیل لجان التدقیق وآلیات 

أوصت . تزال تفتقر إلى اإلستقاللیة والفعالیة الكاملة إذ تشیر هذه النتائج إلى أن لجان لتدقیق ال. عملها

 كیفیة تشكیل لجانة إعالم الهیئة العمومیة عن األردنیكات الشر اإلدارة في إلزام مجالسالدراسة بضرورة 

ا ـد اختیارهـعنالشركات مجالس إدارة ل والخبرة واالستقاللیة من قبالكفاءة ضرورة مراعاة و .التدقیق

  .لجان التدقیقألعضاء 

" الحاكمیة المؤسسیة وأثرها على أداء الشركات الصناعیة المساهمة العامة" )2011(دراسة الحمود ) 4

وقد تكون  على الحاكمیة المؤسسیة وأثرها في أداء الشركات الصناعیة المساهمة العامة، التعرف هدفت إلى

شركة، وقد تكونت عینة  87جمیع الشركات الصناعیة المساهمة العامة والبالغ عددها مجتمع الدراسة من 

مؤسسیة أن مجال العدالة مجاالت الحاكمیة الوقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب.مدیرا) 435(الدراسة من 

جاء في المرتبة األولى، في حین جاء مجال الشفافیة في المرتبة األخیرة، كما أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة 

بمجاالت أداء الشركات الصناعیة المساهمة العامة أن مجال جودة العمل جاء في المرتبة األولى، في حین 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة . المرتبة األخیرة جاء كل من مجال اإلنجاز وكمیة العمل في

االنجاز، جودة العمل، (إحصائیة للحاكمیة المؤسسیة على أداء الشركات الصناعیة المساهمة العامة بأبعادها 

ناسبة أوصت الدراسة بضرورة االلتزام بمعاییر الحاكمیة، وتوفیر البیئة السیاسیة واالقتصادیة الم).كمیة العمل
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في دوائر ضریبة الدخل لتطبیقها، والعمل على توفیر دلیل عملي للحاكمیة في مؤسسات القطاع العام لتعزیز 

  .الشفافیة والنزاهة والعدالة والمسؤولیة وااللتزام األخالقي

 Impact of Corporate Governance on Firm "بعنوان) Khan, et, al.,2011(دراسة ) 5

Performance Evidence from the Tobacco Industry of Pakistan " ،" حاكمیةأثر 

، هدفت إلى بیان أثر الحاكمیة "الشركات على األداء المؤسسي دلیل من صناعة التبغ في باكستان

المؤسسیة على أداء الشركات الصناعیة في الباكستان، حیث سعت الدراسة إلى بیان أهمیة الحاكمیة 

لشركات وذلك من خالل اختبار اتجاهات الحاكمیة المؤسسیة وتأثیرها على أداء المؤسسیة بالنسبة ألداء ا

أجریت الدراسة في باكستان، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من . الشركة

ج أشارت نتائ، و 2010- 2005، وقد تم استعمال البیانات الثانویة المذكورة في التقاریر، مابین مصنع للتبغ

الدراسة إلى أن الحاكمیة المؤسسیة تعمل على تقدیم بنیة قویة تساعد الشركة في تقدیم أداء أفضل، كما 

وضحت النتائج أن هنالك أهمیة بالغة للحاكمیة المؤسسیة، كما أشارت إلى العوامل التي تحكم هذه الحاكمیة 

خلیة معرفة من قبل الموظفین، المساهیمن وتساعد على زیادة فعالیتها، إذ یمكن أن تكون هذه العوامل قوى دا

أو قواعد الشركة، في حین تتألف القوى الخارجیة من مجموعات الموظفین واألنظمة الحكومیة إضافة إلى 

عوامل االنضباط واالستقاللیة والشفافیة والتي ال بد من مراعاتها من أجل الحصول على نتائج أكثر فعالیة 

 .وموثوقیة للشركة

 Corporate "بعنوان ) Al-Haddad, Alzurqan & Al_Sufy, 2011(دراسة ) 6

Governance and Performance of Jordanian Industrial Companies listed at 

Amman Stock Exchange" ،" حوكمة الشركات وأداء الشركات الصناعیة األردنیة في بورصة
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 وأداء الشركات الحاكمیة المؤسسیة للشركات تقدیم أدلة على مدى وجود عالقة تربطهدفت إلى ، "عمان

، والتي تتمثل في أبعاد الهیكل التنظیمي، ونظام الحوافز وبیان مدى بورصة عمانالصناعیة األردنیة المدرجة في 

المؤشرات الهامة التي تفسر وتوضح طبیعة هذه  كما وهدفت إلى تحدید .تأثرها بالمتغیرات المقترحة في البحث

یتكون . األردنیة لحل مشاكل الوكالة التي تواجهها یمكن استخدامها من قبل الشركات الصناعیة العالقة والتي

بورصة (الصناعیة األردنیة المدرجة في سوق عمان المالي  شركة من الشركات) 96(مجتمع الدراسة من 

 بشكل رئیس إلى وقد خلصت الدراسة. شركة من مجتمع الدراسة) 44(تم اختیار عینة عشوائیة بلغت . )عمان

أو العائد على األصول كمقیاس وجود عالقة إیجابیة بین الربحیة مقاسًة بأي من العائد على كل سهم تأكید 

توجد عالقة إیجابیة مباشرة بین كل من السیولة واألرباح الموزعة للسهم ربحیةوالحاكمیة المؤسسیة للشركات، كما 

مباشرة بین وبالمحصلة، توجد عالقة إیجابیة . الصناعیة األردنیةوحجم الشركة، والحاكمیة المؤسسیة للشركات 

 .الحاكمیة المؤسسیة للشركات وأداء هذه الشركات

 Corporate governance and firm"بعنوان) Fallatah & Dickins, 2012(دراسة  )7

performance and value in Saudi Arabia" ، " في حوكمة الشركات وأداء الشركات والقیمة

، هدفت إلى البحث في خصائص حوكمة الشركات وأثرها على تحسین أداء الشركات "المملكة العربیة السعودیة

أجریت الدراسة في المملكة العربیة السعودیة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، . وزیادة قیمتها السوقیة

ة المؤسسیة تساهم في تعزیز أداء یأن الحاكموأشارت نتائج الدراسة إلى . شركة )94( حیث تكونت العینة من

الشركات وزیادة قیمتها في السوق المحلیة والعالمیة، كما بینت النتائج أن هنالك عالقة ایجابیة بین حوكمة 

أهمیة تعزیز الحاكمیة  وقد أوصت الدراسة إلى. الشركات وتحسین أدائها التنظیمي واالنتاجي، ورفع قیمة أسهمها

  .سعودیة لما لها من أثار ایجابیة على تحسین وتنمیة األداء التنظیمي، ورفع قیمة األسهم السوقیةفي الشركات ال
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 Strategic commitment to pursue a goal other "بعنوان ) Rtischev, 2012(دراسة ) 8

than profit in a Cournot duopoly "، "االلتزام االستراتیجي لتعقب األهداف غیر الربحیة في 

هدفت إلى استكشاف أثر االلتزام االستراتیجي على تحقیق األهداف غیر الربحیة في  ،"احتكار القلة الثنائي

حیث تكونت العینة من شركتین من أجریت الدراسة في الیابان، وقد استخدمت المنهج التحلیلي، . الشركات

م االستراتیجي یساهم في تعزیز أداء وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االلتزاالشركات الصناعیة الیابانیة، 

الشركة لتحقیق األهداف غیر الربحیة، ودعم صناعة احتكار القلة الذي بطبیعته یساعد الشركات في 

وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تفعیل االلتزام . الوصول إلى أهدافها واستمراریة أعمالها وتحسین أدائها

 .   ایجابیة تساعد على تحقیق االستمراریةاالستراتیجي في الشركات لما له من أثار 

 Corporate Governance and Its Impact onبعنوان) Al_Sufy, et al, 2013(دراسة ) 9

the Quality of Accounting Information in the Industrial Community 

Shareholding Companies Listed in Amman Financial Market- Jordan " حوكة

في الشركات الصناعیة المساهمة المدرجة في بورصة  ركات وأثرها على جودة المعلومات المحاسبیةالش

هدفت إلى الكشف عن أثر الحاكمیة على جودة المعلومات المحاسبیة، أجریت الدراسة على . األردن -عمان

وأظهرت نتائج  .استخدمت الدراسة أسلوب االستبانات. شركة صناعیة مدرجة في سوق عمان المالي) 50(

الدراسة وجود وعي تام من المصممین ومستخدمي البیانات المالیة لمفهوم حاكمیة المؤسسات، وأسس 

كما بینت أن التنفیذ . التطبیق في المساهمة في المؤسسات الصناعیة األردنیة المدرجة في سوق عمان المالي

أوصت الدراسة . لیة، ویجعلها أكثر دقة وجودةالفعال لمبادئ حاكمیة المؤسسات یؤثر في جودة التقاریر الما
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بضرورة العمل على تعزیز جودة التقاریر المالیة ومبدأ اإلفصاح وثقافة حاكمیة المؤسسات لجذب 

  .المستثمرین

 An Examination of the Relationship"بعنوان) Speckhart, 2013(دراسة  )10

Between Leaders' Behavioral Repertoire, Social Power Bases, and 

Leadership Effectiveness " ،" دراسة العالقة بین الذخیرة السلوكیة للقیادیین وأساسیات السلطة

، هدفت إلى استكشاف العالقة بین الذخیرة السلوكیة للقیادیین والسلطة "االجتماعیة، والفاعلیة القیادیة

أجریت الدراسة في الوالیات . متغیرات الذخیرة السلوكیة االجتماعیة، والفاعلیة القیادیة، باإلضافة إلى تحدید

قیادي، تم قیاس ) 202( المتحدة األمریكیة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هنالك عالقة . سلطتهم االجتماعیة وفاعلیتهم القیادیة والذخیرة السلوكیة

ذات داللة احصائیة بین الذخیرة السلوكیة والسلطة االجتماعیة للقیادي، كما تبین أن العالقة ایجابیة ایجابیة 

وضحت النتائج أن الذخیرة السلوكیة تعزز أوذات داللة احصائیة بین الذخیرة السلوكیة والفاعلیة القیادیة، و 

وقد أوصت . عم استمراریة العمل التنظیميالقوة الشخصیة والمهارات واألدوار القیادیة التي من شأنها أن تد

الدراسة إلى ضرورة فهم العالقة بین الذخیرة السلوكیة وتحسین المهارات القیادیة وفاعلیتها من خالل اجراء 

 .  المزید من البحوث التي تتناول الذخیرة السلوكیة ومتغیراتها وأثرها على القیادة التنظیمیة

 Strategic Commitment of" بعنوان ) Permana, Halim & Ismail, 2013(دراسة ) 11

Middle Manager in Strategy Implementation from the lens of Islamic Banking 

in Indonesia"، " االلتزام االستراتیجي لمدیر االدارة الوسطى، في التنفیذ االستراتیجي من منظور البنوك

كشاف العالقة بین االلتزام االستراتیجي لإلدارة المتوسطة والتنفیذ ، هدفت إلى است"االسالمیة في اندونیسیا
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أجریت الدراسة في اندونیسیا، وقد استخدمت المنهج التحلیلي الوصفي، . االستراتیجي في البنوك االسالمیة

دارة وأظهرت النتائج أن االلتزام االستراتیجي لدى اال. قیادي في االدارة الوسطى) 10( حیث تكونت العینة من

المتوسطة في البنوك االسالمیة لها أثار ایجابیة على تعزیز فاعلیة التنفیذ االستراتیجي لألداء التنظیمي، وقد 

أوصت الدراسة إلى ضرورة الربط بین أثر االلتزام االستراتیجي اإلداري على التنفیذ االستراتیجي لألداء 

  .البنكي

 The moderating effect of" انبعنو ) Barton & Ambrosini, 2013(دراسة ) 12

organizational change cynicism on middle manager strategy commitment " ، "

، هدفت إلى معرفة "لالستخفاف بالتغییر التنظیمي على االلتزام االستراتیجي لإلدارة الوسطى المعدلاألثر 

أجریت الدراسة في الوالیات . لدى اإلدارة الوسطىأثر التغییر االستراتیجي على تعزیز االلتزام االستراتیجي 

وتم أخد عینة عشوائیة منتظمة طبقیة من مدیري االدارة  المتحدة األمریكیة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي

 )٪20( المنتجات ومدیري )٪57( التسویق مدراءشركة صناعیة وشملت العینة ) 701(الوسطى من 

 عملیات من مدراء المتبقیة٪ 8 شملت). ٪8( المبیعاتي ومدیر ) ٪7( التنفیذیین التسویقومدیرین 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التغییر التنظیمي له ، )ومدارء االتصاالت التجاریة العالمة مدراء(التسویق

تیجي أثار ایجابیة على تعزیز االلتزام التنظیمي لدى اإلدارة الوسطى، وبینت نتائج الدراسة أن االلتزام االسترا

كما . یساعد في تعزیز فرص النجاح اإلداري وتحقیق األهداف العامة للشركة، وتعزیز األداء التنظیمي

أوضحت الدراسة أن هنالك تقصیر في اجراء التغییرات االستراتیجیة داخل الشركات الذي یحول دون توجیه 

الدراسة إلى ضرورة اهتمام أوصت . األداء وضمان االستمراریة وعدم الوصول إلى األهداف التنظیمیة
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الشركات في اجراء التغییرات االستراتیجیة على اإلدارة الوسطى التي من شأنها تعزیز االلتزام االستراتیجي 

  . وتوجیه أدائهم

دراسة حالة في معمل :أثر القیادة اإلستراتیجیة في التفوق التنافسي" بعنوان)" 2013(دراسة فیروز ) 13

إلى تحلیل وتشخیص دور القیادة اإلستراتیجیة في تحقیق التفوق التنافسي في صناعة هدفت  ،"اسمنت الكوفة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، تكونت دراسة حالة في معمل اسمنت الكوفة، : اإلسمنت العراقیة

 التي األسباب عدد من وجود إلى الدراسة توصلت .فردا) 90(ومیین البالغةالعم مكاتب المفتشین من عینةال

كما أظهرت النتائج  .خارجیة ذاتیة واألخرى بعضها األسباب غیره وهذه دون معینا نمطا القائد یتبنى تجعل

ضعف منظومة المعلومات اإلستراتیجیة في الشركة ذات الصلة بمتغیرات البیئة التنافسیة والبیئة الصناعیة، 

جمة الرؤیة االستراتیجیة إلى مؤشرات واقعیة ومنها كما أظهرت أن الشركة تعاني من ضف في قدرتها على تر 

عمل یومي للعاملین فیها، كما بینت النتائج أن لمتغیرات القیادة االستراتیجیة حضورا مهما وواضحا في 

عالقتها بمؤشرات التفوق التنافسي وخاصة في مجال الكلفة تلیها الجودة ثم التسلیم واإلبداع وأخیرا المرونة، 

ة بتعزیز الدور االستراتیجي للقیادات اإلداریة في الشركة من خالل وضع برامج تدریبیة مكثفة أوصت الدراس

وضرورة تبني الشركة المنظور . في مجال بناء ثقافة التعاون والتكامل بین وحدات األعمال االستراتیجیة

ي للشركة في بیئتها االستراتیجي في إدارتها والذي أثبت دوره في تدعیم كافة مؤشرات التفوق التنافس

  .التنافسیة

 Strategic Firm Commitments" بعنوان ) Srinivasan & Moorman, 2013(دراسة ) 14

and Rewards for Customer Relationship Management in Online Retailing" ،

، هدفت إلى "نترنتالتزامات الشركة االستراتیجیة وعوائد إدارة عالقات العمالء في بیع التجزئة على اال "
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استكشاف العالقة بین االلتزام االستراتیجي للشركة مع العمالء وأثرها على زیادة العوائد الربحیة في بیع 

أجریت الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي . التجزئة على االنترنت

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى . جزئة على االنترنتمدیر تاجر ت) 106(الوصفي، حیث تكونت العینة من 

أن االلتزام االستراتیجي لدى االداریین مع العمالء یساهم في زیادة أعداد العمالء الذین یتعاملون من الشركة 

ویمنحها الفرصة على االحتفاظ بهم، باإلضافة إلى أن االلتزام االستراتیجي یساعد في تعزیز قدرات اإلداریین 

ذب المزید من العمالء من خالل اتباع أسلوب إداري فعال ووضع استراتیجیات لتحسین الخدمات على ج

  .    المقدمة للعمالء

 Creating strategic commitment in" بعنوان ) Wren, 2014,Berkowitz &(دراسة ) 15

franchise systems: establishing the link between leadership, organizational 

structure, and performance"، "انشاء رابط بین : خلق االلتزام االستراتیجي في أنظمة التمیز

، هدفت إلى التحقیق في مسألة االلتزام االستراتیجي في أنظمة التمیز وأثرها "القیادة، الهیكل التنظیمي واألداء

أجریت الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد استخدمت المنهج . على الخصائص القیادیة والهیكلیة

ج وتوصلت نتائ. التحلیلي الوصفي، حیث تكونت العینة من سبع أنظمة للتمیز في عدة شركات أمریكیة

الدراسة إلى أن هنالك أثر ایجابي واضح لاللتزام االستراتیجي على تعزیز األسالیب القیادیة الحدیثة التي 

تعتمد على التطور والوالء واالنفتاح التنظیمي الذي بالتالي یدعم تقدم األداء واستمراریته، كما تبین أن االلتزام 

ات ویجعلها أكثر انفتاحا وتطورا، ویعزز من أدائها االستراتیجي القیادي یساهم في تحقیق التمیز للشرك

وقد أشارت التوصیات إلى أن هنالك ضرورة لدمج عناصر االلتزام االستراتیجي للقیادیین مع . التنظیمي

  . األهداف التنظیمیة لتحقیق التمیز، وأفضل نتائج األداء

http://www.tandfonline.com/author/Wren%2C+Brent+M
http://www.tandfonline.com/author/Berkowitz%2C+David
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 The Effect of Effective بعنوان) Alnaser,  Shaban & Al-Zubi, 2014(دراسة  )16

Corporate Governance Structure in Improving Investors' Confidence in the 

Public Financial Information"  حوكمة الشركات في تحسین ثقة المستثمرین في  هیكلأثر فاعلیة

وازن في تقاسم هدفت إلى الكشف عن مدى فاعلیة الحاكمیة المؤسسیة في خلق ت. المعلومات المالیة العامة

أجریت الدراسة في األردن، وقد استخدمت الدراسة المنهج .اإلدارة بین المساهمین وأعضاء مجلس اإلدارة

وقد توصلت الدراسة إلى أن الحاكمیة  .شركات من القطاع العام) 10(االحصائي، حیث تكونت الدراسة من

مصالح العمالء، حیث یعمل هیكل حاكمیة  المؤسسیة في الشركات تساهم في تعزیز قیمة المساهمین وحمایة

المؤسسیة على تحسین الثقة بین المستثمر والشركة عن طریق ضمان حقوق المستثمر والمسائلة، وأثبتت 

النتائج إلى أن حاكمیة المؤسسیة المطبقة في القطاع العام في األردن فعال جدا ألنها تمثل قوانین الحكومة 

  .اییر القائمةالفدرالیة وألنها مطابقة للمع

 The Relationship Between Learned"بعنوان ) Cenac, 2014(دراسة ) 17

Resourcefulness, Cultural Intelligence, and Behavioral Repertoire Among 

Organizational Leaders "، " فیما ، الذكاء الثقافي، والذخیرة السلوكیة الدهاء المتعلم العالقة بین

، هدفت إلى استكشاف العالقة بین الحیلة المتعلمة، والذكاء الثقافي، والذخیرة السلوكیة "التنظیمیین بین القادة

طانیة، وقد استخدمت المنهج التحلیلي یأجریت الدراسة في المملكة المتحدة البر . بین القادة التنظیمیین

وقد توصلت . ة الجنسیاتقیادي في شركات خدمیة ومهنیة متعدد) 65(الوصفي، حیث تكونت العینة من

ن في الشركات المتعددة الجنسیات تساهم في تعزیز ینتائج الدراسة إلى أن الذخیرة السلوكیة للقادة التنظیمی

طرق األسالیب القیادیة الجدیدة، المهارات القیادیة التي تدعم ابداعهم القیادي ووتطور من ثقافتهم وتعلمهم 
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ى بیئة األعمال التنظیمیة التي تتمیز بالتنوع وغالبا ما تكون معقدة التي من شأنها أن تنعكس ایجابیا عل

ومتشعبة، كما بینت نتائج الدراسة أن الذخیرة السلوكیة تعزز قدرة القیادیین على التكیف مع متغیرات بیئة 

العمل التي تقوم على أحدث الوسائل تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات والمعتمدة على معرفة القیادي 

وأشارت توصیات الدراسة إلى أهمیة إجراء المزید من األبحاث التي تتناول أثر . بعملیات التفاضل والتكامل

 . الذخیرة السلوكیة على تعزیز المهارات القیادیة داخل بیئة األعمال

 The Effect of the Cognitive and Behavioral "بعنوان  )Tarody, 2016(دراسة ) 18

Repertoire of Top Managers on Contextual Ambidexterity "، " تأثیر الذخیرة السلوكیة

، هدفت إلى معرفة تأثیر الذخیرة السلوكیة والمعرفیة "والمعرفیة لكبار اإلداریین على الضبط السیاقي

أجریت الدراسة في المجر، وقد استخدمت المنهج التحلیلي . لإلداریین على الضبط السیاقي داخل الشركات

. سنة، في الشركات المتوسطة 20إداري تصل خبرتهم المهنیة إلى  70وصفي، حیث تكونت العینة من ال

وقد توصلت  نتائج الدراسة إلى أن الذخیرة السلوكیة لها تأثیرات ایجابیة على تعزیز قدرة اإلداریین في 

التركیز على االبتكار الناشئ مواجهة كافة أشكال التحدیات والعقبات التي تواجه األداء التنظیمي، من خالل 

عن الخبرات والتجارب والمعارف، كما تساعد الذخیرة السلوكیة على ضبط البیئة والسیاق التنظیمي ببراعة 

عالیة، الذي یمكن الشركة من االستمراریة في أداء أعمالها وتقدمها على المدى الطویل، وتنمي الذخیرة 

رارات المناسبة الذي یلعب دورا محوریا في تسهیل ضبط سیاق السلوكیة قدرة اإلداریین على اتخاذ الق

  .   األعمال
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  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة : ثالثا

هذه الدراسة ذات سمة كمیة، تمیزت عن سابقاتها في دراسة ثالثة متغیرات لم تدرس من قبل بشكل 

وبالتالي بحسب علم الباحثة ، )الحاكمیة فاعلیة هیكل جي،الذخیرة السلوكیة، اإللتزام اإلستراتی( مجتمعة وهي

مصانع البالستیك  تعد من أولى المحاوالت الهادفة لدراسة عالقة الذخیرة السلوكیة باإللتزام االستراتیجي في

الصناعیة في عمان، وتتمیز هذه الدراسة عن الدراسات العربیة تحدیدًا بأنها درست الذخیرة السلوكیة هذا 

لمسته الباحثة اثناء عملیة  ما ایر الذي لم یسبق دراستة في أیًا من الدراسات التي تم استعراضها وهذالمتغ

  . البحث حیث كانت الدراسات العربیة نادرة جداً 
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  الفصل الثالث
  منھجیة الدراسة

  

  :تهدف بیانات ومعلومات هذا الفصل إلى 

وصدق أداة أدوات الدراسة وطرق جمع البیانات، و ، سة وعینتهامجتمع الدرا حیتوضو عرض منهجیة الرسالة، 

  .الراسة، وأدوات التحلیل التي ستسهم بها الدراسة

  

 

  

  مخطط سیر بیانات ومعلومات الفصل الثالث) 1-3(الشكل 
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  المقدمة) 1- 3( 

ر یتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجیة الدراسة ومجتمعها، وعینتها، وكیفیة اختیارها والمصاد

جراءات التأكد من صدق األداة وثباتها،  ،المعلومات وكیفیة إعدادها وتطویرهاالبیانات و المستخدمة لجمع  وإ

  .التي استخدمت لمعالجة البیانات وتوضیحًا إلجراءات التطبیق والمعالجة اإلحصائیة

  الدراسة  یةمنهج) 3-2(

لما یمتاز به من الوصفي التحلیلي  ام المنهجتقوم على إستخدالدراسة الحالیة  دراسة سببیة ذات سمة كمیة 

  .وتفسیرها والوقوف على دالالتها قدرة على توفیر البیانات والحقائق عن المشكلة قید الدراسة

 نتهامجتمع الدراسة وعی )3-3(

،  )99(ان مجال الدراسة الحالیة هي مصانع البالستیك الصناعیة في عمان والبالغ عددها 

منتجات البالستیكیة والمطاطیة من الصناعات المهمة والتي تتعدد استخداماتها ال صناعة حیث تعتبر

بما یتالءم مع حاجات  وتصنیعها، وتتداخل في كافة مناحي الحیاة العملیة وذلك نظرا لسهوله تشكیلها

تشهد منتجات هذه الصناعة طلبا بكمیات متزایدة وذلك لضرورة استخدامها في هذا . اإلنسان المتنوعة

تعد من متطلبات الحیاة  یخلو منزل او مكان من المنتجات البالستیكیة فقد اصبحت الیكاد لعصر حیثا

تكمن أهمیة هذا القطاع في كون منتجاته متنوعه ومتعددة االستخدام للكثیر من القطاعات . األساسیة

یر من المشاریع األخرى، باإلضافة إلى مساهمته بشكل غیر مباشر في استكمال الحلقة االنتاجیة لكث

كما یعتبر هذا القطاع  .)2015مركز الدراسات االقتصادیة والصناعیة، ( التجاریة والصناعیة األخرى

مصدرا أساسیا لمنتجات التعبئة والتغلیف التي تحتاجها القطاعات االقتصادیة كافة على اختالف 

 نتاجإت التحویلیة والتي تقوم بمجموعة من الشركات الصناعیة التي تندرج تحت الصناعا، وهي  أنشطتها
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االلواح والصفائح واالشرطة والقوائم والخراطیم واالنابیب والتجهیزات البالستیكیة، والتركیبات البالستیكیة 

المطبخ وادوات التجمیل الصحیة، والحمامات وحمامات االستحمام، واحواض المغاسل وغیرها، وادوات 

یه، والدمى وااللعاب البالستیكیه وملحقاتها وادوات الزراعة البالستیكیه، البالستیكیة، ومنتجات االلیاف الزجاج

ونظرا لصعوبة . )2015غرفة صناعة عمان،( والمسجلة في غرفة صناعة عمان. ومنتجات االسفنج

الوصول الى جمیع تلك الشركات لما فیه من تكلفة ویتطلب وقت وجهد عالي، ولطبیعة الباحثة كونها 

من مجموع الشركات وهي نسبة مقبولة %) 25(شركة في عمان وتشكل نسبة ) 25(فتاة تم اعتماد 

 .بالمقارنة مع عینات الدراسات السابقة

ونظرًا لصعوبة الوصول إلى أفراد  ).تقاریر الشركات. (فرداً ) 1385(اما مجتمع الدراسة فیتكون من 

من خالل تقسیم المجتمع ) 303(قدارها م تناسبیة المجتمع كافة، قامت الباحثة بسحب عینة عشوائیة طبقیة

 Sekaran and)وتعتبر هذه العینة ممثلة لمجتمعها إستنادًا الى الى طبقات ومن ثم السحب منه عشوائیًا، 

Bougie, 2010:295).  247(استبانة تم استرجع ) 303(وعلى أساس حجم العینة المختارة  تم توزیع (

استبانة لعدم صالحیتهم للتحلیل لتصبح العینة ) 12(تم استبعاد  استبانات كما) 56(فقط حیث كان الفاقد 

والجداول تبین وصف عینة الدراسة . من عدد االستبانات الموزعة%) 77.6(استبانة بنسبة ) 235(النهائیة 

  :استخدام االحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة المئویة لوصف عینة الدراسةاذ تم 
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جتما -  النوع

  )النوع االجتماعي(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة ): 1-3(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

النوع 

 االجتماعي

 81.7 192 ذكر

 18.3 43 أنثى

 100.0 235 الكلي

غت في حین بل%)  81.7(من عینة الدراسة  الذكورأنه بلغت نسبة ) 1- 3(یتضح من الجدول 

   .%) 18.3(من عینة الدراسة  االناثنسبة 

 العمر -

 )العمر(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة ): 2-3(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

 العمر

 14.5 34 30أقل من 

35أقل من  - 30من   68 28.9 

40أقل من  - 35من   57 24.3 

45أقل من  - 40من   54 23.0 

فأكثر 45  22 9.3 

 100.0 235 الكلي
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، في حین بلغت %)14.5(بلغت ) 30أقل من ( من عمرهم أن نسبة) 2-3(ویتضح من الجدول 

 40أقل من  -35من (، وبلغت نسبة من عمرهم %)28.9) (سنة 35أقل من  -30من (نسبة من عمرهم 

،كما بلغت نسبة من %)23.0() سنة 45أقل من  - 40من (، وبلغت نسبة من عمرهم %)24.3) (سنة

  .%)9.3(من عینة الدراسة ) سنة فأكثر 45(عمرهم 

  المؤھل العلمي -
 )المؤھل العلمي(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة ): 3- 3(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

 المؤھل العلمي

 40.9 96 دبلوم متوسط

 39.1 92 بكالوریوس

 10.2 24  م عالدبلو

 7.7 18  ماجستیر

 1.7 4 دكتوراه

 4. 1  أخرى

 100.0 235 الكلي

  

في حین بلغت  %)40.9( الدبلوم المتوسط بلغتعلى شهادة  ینالحاصل أن نسبة) 3-3(من الجدول ویتضح 

دبلوم عال على شهادة  ینالحاصل نسبةبلغت و ، %)39.1(على شهادة بكالوریوس  ینالحاصلنسبة 

بلغت نسبة الذین یحملون ، في حین %)7.7(ماجستیر البلغت نسبة الذین یحملون شهادة كما  ،%)10.2(

وكانت هذه الشهادة %) 0.4(، وبلغت نسبة الحاصلین على شهادات أخرى %)1.7( الدكتوراهشهادة 

  ).توجیهي(
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 طبیعة العمل -

 )عة العملطبی(وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة ): 4-3(جدول 
 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

 طبیعة العمل

 13.2 31 عضو مجلس ادارة

 12.3 29 مساهم

 19.6 46  مشتري

 14.5 34 مورد

 40.4 95 موظف

 100.0 235 الكلي

 13.2(بلغت ) عضو مجلس ادارة(یشغلون منصب كانوا من  أن نسبة) 4- 3(ویتضح من الجدول 

كانوا یشغلون وبلغت نسبة من  %) 12.3) (مساهم(كانوا یشغلون منصب غت نسبة من ، في حین بل%)

، في حین بلغت %)14.5) (مورد(كانوا یشغلون منصب ، كما بلغت نسبة %)19.6) (مشتري(منصب 

  %).40.4) (موظف(نسبة من كانوا یشغلون منصب 

 سنوات الخبرة -
 )سنوات الخبرة(ینة الدراسة وصف المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد ع): 5-3(جدول 

 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

  سنوات

 الخبرة

سنوات 3أقل من  13 5.5 

سنوات 5أقل من  -3من   61 26.0 

سنوات 7أقل من  -5من   41 17.4 

سنوات فأكثر 7  120 51.1 

 100.0 235 الكلي
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، في حین %) 5.5(بلغت ) سنوات 3من أقل ( من سنوات خبرتهم أن نسبة) 5-3(ویتضح من الجدول 

من (، وبلغت نسبة من سنوات خبرتهم %)26.0) (سنوات 5أقل من  -3من (بلغت نسبة من سنوات خبرتهم 

من عینة الدراسة ) سنوات فأكثر 7(، كما بلغت نسبة من سنوات خبرتهم %)17.4) (سنوات 7أقل من  -5

)51.1(%.  

   اتأدوات الدراسة وطرق جمع البیان )3-4(

 اإللتزام في األعمال لقادة السلوكیة الذخیرة دورلتحقیق الغرض من الدراسة الحالیة والهادفة إلى قیاس 

 ةالباحث تاعتمد معدل كمتغیر الحاكمیة هیكل فاعلیة: عمان في الصناعیة البالستیك مصانع في االستراتیجي

  :على مصدرین لجمع البیانات لتحقیق أهداف الدراسة، وهي

وهي البیانات التي تم الحصول علیها من المصادر المكتبیة و المراجعة األدبیة : صادر الثانویةالم -1

  للدراسات ذات الصلة، وذلك لوضع األسس العلمیة واإلطار النظري مثل

 الصناعیة مصانعال في االستراتیجي اإللتزامو  األعمال لقادة السلوكیة الذخیرةبالمراجع والمصادر المتعلقة  - 

  .الحاكمیة هیكل علیةفاو 

 في االستراتیجي اإللتزامو  األعمال لقادة السلوكیة الذخیرةالوثائق المتعلقة بالبیانات والمعلومات عن - 

  .الحاكمیة هیكل فاعلیةو  الصناعیة مصانعال

  .المجالت والمؤلفات العربیة واألجنبیة المحكمة لتغطیة الجانب النظري - 

  ).االنترنت(كة العنكبوتیة المعلومات المتوافرة على الشب - 

  :وهي البیانات التي تم الحصول علیها من خالل: المصادر األولیة  -2

الجزء األول یتعلق بالمتغیرات الدیمغرافیة : قامت الباحثة بتطویر استبانة مكونة من جزئینإذ : االستبانة - 

الجزء الثاني من أما ، )عمل، سنوات الخبرةالنوع االجتماعي، العمر، المؤهل العلمي، طبیعة ال(للعینة، ممثلة في 
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فقرة بصورتها األولیة وبعد استیفاء التحكیم على ) 85(ثالثة محاور رئییسیة مجموع فقراتها اإلستبانة فیتكون من 

  :على النحو االتي) 55(االستبانة أصبح مجموع الفقرات

عدد   المجال  المصادر  المتغیرات
  الفقرات

 
 
 
 

  خیرةالسلوكیةالذ :المتغیرالمستقل
Behavioural Repertoire 

 
  

-Hou, L. (2016). Do followers’ prototypical 
images of effective leaders match with actual 
behavioral repertoire of effective 
leaders?.Bachelor Thesis Conference,, 
University of Twente.  
 
-Wind, M. (2016). Leaders’ prototypical 
images of effective followers vs. followers’ 
actual behavioral repertoire: An exploratory 
mixed-methods field study using survey- and 
video-data. Bachelor Thesis Conference,, 
University of Twente. 
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األدوار التعاونیة 
)Collaborative Roles( 
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 األدوار التنافسیة
)Competition Roles(  

 

10 

  :اإللتزام اإلستراتیجي :المتغیرالتابع
Strategic commitment  

  
  

- Barton, L. &Ambrosini, V. (2013). The 
moderating effect of organizational change 
cynicism on middle 30manager strategy 
commitment. The International Journal of 
Human Resource Management, 24(4): 721-
746. 
-Reimann, F., Rauer, J. & Kaufmann, L. (2015). 
MNE Subsidiaries’ Strategic Commitment to 
CSR in Emerging Economies: The Role of 
Administrative Distance, Subsidiary Size, and 
Experience in the Host Country. J Bus Ethics, 
132:845–857. 
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  :وقد خضعت االستبانة إلى االختبارات التالیة 

  اداة الدراسةصدق  )5- 3( 

 :للتأكد من اداة الدراسة تقیس ما وضعت من اجله استخدمت الباحثة طریقتین اثنین، هما 

    :الصدق الظاهري.1

ألداة الدراسة وهي االستبانة، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من  الظاهريتم التحقق من الصدق 

في مجال إدارة  في الجامعات األردنیة والمتخصصین من أعضاء الهیئة التدریسیة) 13(عددهم بلغ المحكمین 

وقد تم االخذ بآراء وتعلیقات المحكمین حیث اضیفت بعض الفقرات  .)2(مبینة أسماؤهم بالملحق الو األعمال، 

  ).فقرة 55(ئیة من وحذف البعض االخر وعدل البعض الثالث، وبذلك خرجت في صورتها النها

  :من خالل التحلیل العاملي االستكشافي والتحلیل العاملي التوكیدي: الصدق البنائي. 2

، االلتزام االستراتیجي )عامالن(الذخیرة السلوكیة ): عوامل 5(االستكشافي لعوامل الدراسة  تحلیل العامليال

  ):عامل واحد(، فاعلیة هیكل العاملیة )عامالن(

 Principle(بطریقة تحلیل المكونات الرئیسة االستكشافي راج نتائج إجراء التحلیل العاملي تم استخ      

Components Analysis, PCA(،)  ،(والتدویر تبعًا لمحاور متعامدة  )20ص  2012سلمانVarimax .(

قیم ) 6-3(ویبین الجدول . من التباین% 104.88عوامل، فسر العامل األول منها ) 5(حیث أفرز التحلیل 

  .، ونسبة التباین المفسر لكل عامل، وكذلك نسبة التباین المفسر التراكمیة)Eigenvalues(الجذور الكامنة 
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)6- 3(الجدول   
الستجابة افراد عینة الدراسة على مقیاس الدراسة  االستكشافي خالصة نتائج التحلیل العاملي  

نسبة التباین  الجذر الكامن رقم العامل
%سرالمف  

نسبة التباین المفسر التراكمي 
% 

 معامالت التحمیل

1 4.405 88.104 88.104 .861 

2 .202 4.047 92.150 .890 

3 .166 3.328 95.478 .884 

4 .120 2.405 97.883 .863 

5 .106 2.117 100.000 .908 

  

فسر ما نسبته وی 405.4، أن قیمة الجذر الكامن للعامل األول بلغت )6-3(یتبین من الجدول 

رنت مع قیم الجذور الكامنة لبقیة العوامل، أما قیمة و من التباین الكلي، وهي قیمة مرتفعة إذا ما ق% 104.88

أضف إلى ذلك، . من التباین الكلي% 047.4ویفسر ما نسبته  202.0الجذر الكامن للعامل الثاني بلغت 

یة متقاربة، بمعنى أنه یوجد شبه استقرار في نسب التباین یالحظ بأن نسبة التباین المفسر لكل من العوامل المتبق

المفسر لجمیع العوامل باستثناء العامل األول، وهذا مؤشر على تحقق افتراض أحادیة البعد للمقیاس أي أن 

  . المقیاس یقیس سمة واحدة

الجذور الكامنة بیانیًا ویتعزز افتراض أحادیة البعد، للمقیاس المعّد بالدراسة الحالیة، من خالل تمثیل      

  ).2-3(الذي یظهر في الشكل ) Scree plot(باستخدام ما یعرف باختبار فحص العوامل 
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  )2- 3(الشكل 

  .التمثیل البیاني لقیم الجذور الكامنة للعوامل المكونة للمقیاس على البیانات الكلیة
       

بشكل واضح على الجذور الكامنة لبقیة ، أن الجذر الكامن للعامل األول یطغى )2-3(یتبین من الشكل 

ویعتبر الرسم البیاني معیاراً  آخر یمكن إستخدامه ، العوامل، وهذا مؤشر أیضًا على أحادیة البعد لبیانات المقیاس

باإلضافة إلى معیار اإلبقاء على العوامل التي یزید جذرها الكامن عن الواحد الصحیح لتحدید العوامل في التحلیل 

لذلك  عد المتغیرات ذات الثبات المنخفض، والتى لها ارتباطات منخفضة مع بقیة المتغیرات فى التحلیلتالعاملي 

فإن ثبات العوامل یتأثر بثبات وصدق االختبارات الخاضعة للتحلیل العاملي فكلما كانت االختبارات أكثر ثباتا 

  .)2012سلمان، ( ارا وقابلیة للتكراروصدقا كلما كانت العوامل الناتجة عن التحلیل العاملي أكثر استقر 

 مهماویعتبر . )1+، 1- (وتتراوح قیمته بین  درجة ارتباط كل متغیر مع عامل معینهو  معامل التحمیل

یتم ) 0.3(فإن المتغیر یساعد في وصفه جیدا، أما إن كان أقل من  0.3إذا كان معامل التحمیل أكبر من  جدا

  .),2014Gorsuch. (رضها في النتائجإهمالها وعدم األخذ بها وال یتم ع
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  التحلیل العاملي التوكیدي
  :للذخیرة السلوكیة التوكیدي العاملي التحلیل :أوال

قیمة الجذر التربیعي  أن النتائج أظهرت بأبعاده، الذخیرة السلوكیة لمتغیر التوكیدي العامل التحلیلإجراء  عند

إذ إن ).=of ApproximationThe Root Mean Square Error ) (0612.0RMSEA(لمتوسطات الخطأ 

یقترب  (Goodness of fit index)(GFI=.851) قیمة مؤشر مالءمة جودة التوفیق او حسن المطابقة للنموذج

إلى الواحد، إذ كلما اقترب للواحد صحیح دل على حسن مالءمة الجودة، وكذلك مؤشر المواءمة المطابقة المقارن 

The comparative fit   index  (CFI=.867) الذي  یقترب ایضا من الواحد الصحیح كما یبینه الشكل رقم

)3 -3.(  

  )3-3(الشكل 
  للذخیرة السلوكیة التوكیدي العاملي التحلیل
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  :االلتزام االستراتیجي التوكیدي العاملي التحلیل: ثانیا

قیمة الجذر  أن النتائج أظهرت أبعاده،ب االلتزام االستراتیجي لمتغیر التوكیدي العامل التحلیلإجراء  عند عن

) The Root Mean Square Error of Approximation(التربیعي لمتوسطات الخطأ 

)030.0RMSEA=.(إذ إن قیمة مؤشر مالءمة جودة التوفیق او حسن المطابقة للنموذج 

(GFI=.914)(Goodness of fit index) ح دل على حسن یقترب إلى الواحد، إذ كلما اقترب للواحد صحی

الذي  The comparative fit   index  (CFI=.908)مالءمة الجودة، وكذلك مؤشر المواءمة المطابقة المقارن 

  ).4-3(یقترب ایضا من الواحد الصحیح كما یبینه الشكل رقم 

)4-3(الشكل   

 لاللتزام االستراتیجي التوكیدي العاملي التحلیل
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  ديالتوكی العاملي التحلیل :ثالثا

  :فاعلیة هیكل الحاكمیة 

قیمة الجذر  أن النتائج أظهرت بأبعاده، فاعلیة هیكل الحاكمیة لمتغیر التوكیدي العامل التحلیلإجراء  عند

) The Root Mean Square Error of Approximation(التربیعي لمتوسطات الخطأ 

)021.0RMSEA=.( طابقة للنموذجإذ إن قیمة مؤشر مالءمة جودة التوفیق او حسن الم 

(GFI=.600)(Goodness of fit index)  یقترب إلى الواحد، إذ كلما اقترب للواحد صحیح دل على حسن

الذي  The comparative fit   index  (CFI=.757)مالءمة الجودة، وكذلك مؤشر المواءمة المطابقة المقارن 

  ).5-3(یقترب ایضا من الواحد الصحیح كما یبینه الشكل رقم 

)5-3(لشكل ا  

 فاعلیة ھیكل الحاكمیة التوكیدي العاملي التحلیل
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  :ثبات اداة الدراسة)  3-6(
  :لغرض التحقق من ثبات مقاییس الدراسة من خالل طریقتین

عادة األختبار  –أستقرار األداة   -  أ  )Test- ReTest(األختبار وإ

الدرجات التي یحصل علیها افراد إلى قیاس مدى استقرار  ةالباحث تلجأ أستقرار األداةللتحقق من 

، وشملت عینة إعادة )Test- Retest(العینة بعد فاصل زمني باستخدام أسلوب إعادة تطبیق االختبار 

یوم تم توزیع االستبانة ) 14(، اذ تم توزیع االستبانة علیهم وبعد وهم العینة االستطالعیة) 10(تطبیق االختبار

باستخدام معامل ارتباط بیرسون تم قیاس مستوى االرتباط بین المرتین مرة اخرى على نفس العینة، ومن ثم 

(Pearson correlation coefficient).  وأظهرت نتائج معامل ارتباط بیرسون أن مجاالت الدراسة تتمتع

 حیث كان أعلى معامل ارتباط .بمعامالت ارتباط مرتفعة ویمكن االعتماد علیها في تفسیر النتائج الواردة عنها

  :كما هو موضح بالجدول اآلتي*) 0.655(، فیما كان أقل معامل ارتباط )**923.(

  قیم معامل ارتباط بیرسون): 7-3( جدولال

 معامل ارتباط بیرسون  المجال

 **876. األدوار التعاونیة

 **868. األدوار التنافسیة

 **982.  محتوى االلتزام

 **923.  سیاق االلتزام

 *655.  ةفاعلیة ھیكل الحاكمی

  0.05دال عند مستوى داللة *                    0.01دال عند مستوى داللة ** 
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  )Cronbach Alpha(االتساق الداخلي   - ب

بإجراء ة الباحث تمن أجل التأكد من أن االستبانة تقیس العوامل المراد قیاسها، والتثبت من صدقها، قام

حیث تم تقییم تماسك المقیاس بحساب معامل كرونباخ ألفا اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقیاس، 

)Cronbach Alpha( وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا یعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو ،

  .یشیر إلى قوة االرتباط والتماسك بین فقرات المقیاس، إضافة للثبات

  )8-3(الجدول
    )كرونباخ ألفا(اد االستبانة معامل ثبات االتساق الداخلي ألبع  

 المجال الرقم
  عدد الفقرات

 ألفا) α(قیمة 

 0.822  20  الذخیرة السلوكیة  1

  10 األدوار التعاونیة 1- 1
0.815 

 0.809  10 األدوار التنافسیة 1- 2
 0.817  20 االلتزام االستراتیجي 2
 0.801  10 محتوى االلتزام 2- 1
 0.805  10 سیاق االلتزام 2- 2

 0.812  15 علیة ھیكل الحاكمیةفا 3

األداة بمعامل ثبات مرتفع وقدرة األداة  تمیزب) 8- 3(وتدل معامالت الثبات كما هي مبینة في الجدول رقم 

إذ یتضح من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ . بصورة عامة على تحقیق أغراض الدراسة

وهو ما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج التي ، )0.801(ات كانت فیما یالحظ أن أدني قیمة للثب) 0.822(

مناسبة من أجل تطبیق ) Alpha > 0.60(ستسفر عنها تطبیق االستبانة حیث تعتبر قیم معامل الثبات 

وبعد التأكد من صدق االداة وثباتها اصبحت  بصورتها النهائیة  ).2002مراد وسلیمان، (االستبانة على الدراسة 

  ).2(فقرة ملحق ) 55(من مكونة 
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من االستبانة درجات لتتم  أبعاد الدراسةوقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من 

درجات، ) 5( جداً  مرتفعبشكل : ) الذخیرة السلوكیة، االلتزام االستراتیجي(معالجتها إحصائیًا على النحو اآلتي

 جداً  مرتفعبشكل غیر درجتان، ) 2( مرتفعبشكل غیر جات، در ) 3( بشكل متوسطدرجات، ) 4(مرتفع بشكل 

بشكل درجات، ) 4(بشكل فاعلدرجات، ) 5( بشكل فاعل جداً : أما فاعلیة هیكل الحاكمیة.درجة واحدة) 1(

  .درجة واحدة) 1( بشكل غیر فاعل جداً درجتان، ) 2( بشكل غیر فاعلدرجات، ) 3( متوسط

  :)2006الهیتي، ( البیاناتوقد استخدم المقیاس اآلتي في تحلیل 
  =عدد الفئات/الحد األدنى للمقیاس –الحد األعلى للمقیاس 

  :طول الفئة وبهذا تصبح الفئات على النحو اآلتي 1.33=4/3=5-1/3
  .منخفض) 2.33 -1(من 
  .متوسط) 3.67-2.34(من 
  .مرتفع) 5-3.68(من 

  : أدوات التحلیل )3-7( 
دخالهابعد أن تمت عملیة جمع البیانات وال   إلى معلومات الالزمة حول متغیرات الدراسة، تم ترمیزها وإ

النتائج اإلحصائیة، حیث تم اإلستعانة باألسالیب اإلحصائیة ضمن برنامج  الستخراجالحاسب اآللي 

لمعالجة البیانات التي تم الحصول علیها، من خالل ) SPSS-V21( اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة الحزمة

  :انیة للعینة المبحوثة، وبالتحدید فإن الباحث استخدم األسالیب اإلحصائیة اآلتیةالدراسة المید

 اختبار كرونباخ ألفا)Cronbach Alpha:(  وذلك إلختبار مدى االعتمادیة على أداة جمع البیانات

  .المستخدمة في قیاس المتغیرات التي إشتملت علیها الدراسة

  التكرارات والنسب المئویة)Frequencies:( لمعرفة توزیع عینة الدراسة على المتغیرات  وذلك

  .الدیمغرافیة

 وذلك لوصف أراء عینة الدراسة حول واإلنحراف المعیاريالوسط الحسابي، : اإلحصاء الوصفي ،

 .ةمتغیرات الدراسة، ولتحدید أهمیة العبارات الواردة في اإلستبان
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 التوكیدي العاملي التحلیل.  

 فياالستكشا تحلیل العامليال.  

  ،سمیرنوف، معامل تضخم –مثل االلتواء، التفلطح، كلوموجروف اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات

  .(VIF)التباین

  المتعددتحلیل اإلنحدار )Multiple Regression:( مجموعة من المتغیرات المستقلة  إلختبار أثر

  .على المتغیر التابع

  تحلیل االنحدار المتعدد الهرمي)Hierarchal Regression :( المتغیر المستقل على  تأثیرلقیاس

 .المعدلبوجود المتغیر  المتغیر التابع

 تحلیل اختبار نموذج المعادلة المهیكلة )ٍStructural Equation Model:( باستخدام برنامج

)Amos (بین المتغیرات المختلفة االرتباطیة برسم المسارات وتحدید العالقة وذلك. 
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  بعالفصل الرا
 تحلیل بیانات الدراسة واختبار الفرضیات

 

  :تھدف بیانات ومعلومات ھذا الفصل إلى تحلیل ومناقشة محورین اثنین، ھما

  عرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت عرض مقدمة توضح موضوع الفصل، و- 1

  

  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  مخطط سیر بیانات ومعلومات الفصل الرابع) 1-4(الشكل
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  المقدمة) 1- 4( 

یتناول هذا الفصل عرضًا لخصائص عینة الدراسة، وتحلیل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة 

الحزمة اإلحصائیة للعلوم  الطرق اإلحصائیة والمحددة في منهجیة البحث، كما تم استخدام برنامجباستخدام 

انات التي تم تجمیعها من خالل اإلستبانات التي إلجراء التحلیل اإلحصائي على البی )SPSS-21( االجتماعیة

  .تم توزیعها على عینة الدراسة

  عرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت الدراسة) 4-2(

، المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد العینة على جمیع )1-4(یظهر الجدول 

  :ن من خاللها ما یليمجاالت اإلستبانة، وقد تبی

  )1-4(الجدول 
   الدراسةمجاالت أبعاد و  المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لجمیع

المتوسط  المجال  ت البعد
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

 Tقیمة 

  المحسوبة

Sig 

مستوى 
  الداللة

مستوى 
 الممارسة

 الذخیرة السلوكیة

 عةمرتف 000. 39.727 0.85 4.17 األدوار التعاونیة 1

 مرتفعة 000. 40.255 0.81 4.08 األدوار التنافسیة 2

 مرتفعة 000. 41.534 0.80 4.13  الدرجة الكلیة للبعد

 االلتزام االستراتیجي

 مرتفعة 000. 42.817 0.77 4.12 محتوى االلتزام  1

 مرتفعة 000. 41.352 0.79 4.08 سیاق االلتزام  2

 مرتفعة 000. 43.809 0.75 4.10  الدرجة الكلیة للبعد

 مرتفعة 000. 43.245 0.74 4.05 فاعلیة ھیكل الحاكمیة

One sample t-test at test value (1.96) 
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، )4.17(إلى أن مجال األدوار التعاونیة حصل على متوسط حسابي بلغ ) 1-4(جدول التشیر نتائج 

، )4.08(وسط حسابي بلغ كما حصل مجال األدوار التنافسیة على مت ،)0.85(وانحراف معیاري بلغ 

، وانحراف )4.12(، وحصل مجال محتوى االلتزام على متوسط حسابي بلغ )0.81(وانحراف معیاري بلغ 

، وانحراف معیاري بلغ )4.08(، كما حصل مجال سیاق االلتزام على متوسط حسابي بلغ )0.77(معیاري بلغ 

، وانحراف معیاري بلغ )4.05(سابي بلغ فاعلیة هیكل الحاكمیة على متوسط ح محور، كما حصل )0.79(

بناًء على  مرتفعة ممارسةوقد أشار الجدول إلى أن كل مجاالت الدراسة قد حصلت على درجة  ،)0.74(

 الذخیرة، كما اشارت النتائج الى التشتت المنخفض في استجابة افراد العینة حول دور مقیاس لیكرت الخماسي

 هیكل فاعلیة: عمان في الصناعیة البالستیك مصانع في االستراتیجي اماإللتز  في األعمال لقادة السلوكیة

، األمر الذ یشیر الى تقارب وجهات نظر عینة الدراسة باالضافة الى تقارب معدل كمتغیر الحاكمیة

الجدولیة عند  Tالمحسوبة كانت أكبر من قیمة  Tالمتوسطات الحسابیة، كما ویبین الجدول الى ان قیمة 

  .في جمیع المجاالت) 0.05(لة مستوى الدال
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  الذخیرة السلوكیة : المحور األول
  األدوار التعاونیة: المجال األول

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال األدوار التعاونیة 

  ).2-4(كما هو مبین في الجدول 

  
  )2-4(جدول 

  ات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال األدوار التعاونیةالمتوسطات واإلنحراف

 نص الفقرة الرقم
 بشكل بشكل منخفض  بشكل متوسط بشكل مرتفع بشكل مرتفع جدا

 ً المتوسط  منخفض  جدا
 الحسابي

االنحراف 
 األھمیة الرتبة المعیاري

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 

توجھ اإلدارة العلیا 
الموظفین إلى 

ھتمام بأصحاب اإل
من خالل  المصالح
التواصل المستمر 
.لفھم رغباتھم  

135 57.4 48 20.4 37 15.7 13 5.5 2 0.9 

 مرتفعة 1 0.98 4.28

2 

تتابع اإلدارة العلیا 
نتائج تنفیذ 
االستراتیجیة عن 
طریق تقدیم النصح 
.أول بأول  

122 51.9 64 27.2 32 13.6 15 6.4 2 0.9 

 مرتفعة 2 0.97 4.23

3 

تطور اإلدارة العلیا 
مقدرات الموظفین 
من أجل تحسین 
أدائھم بالشكل الذي 
ینسجم مع 
تصورات أصحاب 
.المصالح  

104 44.3 83 35.3 32 13.6 13 5.5 3 1.3 

 مرتفعة 5 0.95 4.16

4 

تشجع اإلدارة العلیا 
عملیة البحث عن 
أفكار جدیدة لزیادة 
.مقدرتھا التنافسیة  

109 46.4 82 34.9 33 14.0 7 3.0 4 1.7 
 مرتفعة 3 0.91 4.21

5 
تسارع االدارة العلیا 
لحل الصراعات 
 .السلبیة بموضوعیة

109 46.4 82 34.9 33 14.0 7 3.0 4 1.7 
 مرتفعة 3 0.91 4.21
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 بشكل بشكل منخفض  بشكل متوسط بشكل مرتفع بشكل مرتفع جدا نص الفقرة الرقم
 ً  منخفض  جدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 األھمیة الرتبة المعیاري

6 

تسھل اإلدارة العلیا 
إجراءات العمل 
الجماعي إلنجاز 
المھمات بأعلى 
.مستوى من  التآُزر  

104 44.3 85 36.2 28 11.9 15 6.4 3 1.3 

 مرتفعة 5 0.95 4.16

7 

تسھل اإلدارة العلیا 
في الشركة دعم 
بیئة عمل صحیة 
قائمة على تبادل 
.الخبرات  

98 41.7 95 40.4 26 11.1 11 4.7 5 2.1 

 مرتفعة 7 0.94 4.15

8 

تتعامل اإلدارة العلیا 
بمرونة مع الطلبات 
المتعددة ألصحاب 
 . المصالح

93 39.6 97 41.3 26 11.1 12 5.1 7 3.0 
4.09 0.99 9 

 مرتفعة

9 

تحفز اإلدارة العلیا 
مشاركة جمیع 
أصحاب المصالح 
في صیاغة 
.االستراتیجیة  

103 43.8 90 38.3 23 9.8 10 4.3 9 3.8 

4.14 1.02 8 

 مرتفعة

10 

تتعاطف اإلدارة 
العلیا مع قضایا 
الموظفین دون 
.تمییز  

96 40.9 92 39.1 28 11.9 11 4.7 8 3.4 
4.08 1.01 10 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.85 4.17 الدرجة الكلیة 

 

 

المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لفقرات مجال األدوار التعاونیة، حیث ) 2- 4(یظهر الجدول   

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 4.08-  4.28(تراوحت المتوسطات الحسابیة لها ما بین 

بأصحاب اإلدارة العلیا الموظفین إلى اإلهتمام  توجه : "التي تنص على أنه )1(وقد حصلت الفقرة ). 4.17(

، وانحراف معیاري بلغ )4.28(على متوسط حسابي " لفهم رغباتهم  المستمر التواصلمن خالل  المصالح

تتعاطف : " التي تنص على أنه) 10(مرتفعة، فیما حصلت الفقرة  ممارسةالمرتبة األولى بدرجة في ، )0.98(
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 )1.01(، وانحراف معیاري بلغ )4.08(بمتوسط حسابي بلغ "  دون تمییزالموظفین قضایا اإلدارة العلیا مع 

  .مرتفعة ممارسةاألخیرة بدرجة في المرتبة 

  األدوار التنافسیة: الثانيالمجال 

لتنافسیة تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال األدوار ا

 ).3-4(كما هو مبین في الجدول 

  )3-4(جدول 
  المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال األدوار التنافسیة

  نص الفقرة  الرقم
  مرتفع بشكل  جداً  مرتفع بشكل

  

  متوسط بشكل
  منخفض بشكل

 بشكل
منخفض  

 جداً 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  میةاألھ  الرتبة  المعیاري

     %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

11 
 العلیا اإلدارة تتابع
 للحد األداء تدقیق

  .االنحرافات من

95 40.4 102 43.4 25 10.6 7 3.0 6 2.6 
 مرتفعة 1 0.91 4.16

12 

 اإلدارة توضح
 السیاسات العلیا

 واإلجراءات
 الواجب التنظیمیة

  .اتباعھا

74 31.5 116 49.4 28 11.9 11 4.7 6 2.6 

 مرتفعة 9 0.92 4.03

13 

 اإلدارة ُتخضع
 التغذیة نتائج العلیا

 من الراجعة
 اإلنتاج عملیات
 لتقدیم للتقییم،

  .عملیة توصیات

82 34.9 107 45.5 28 11.9 10 4.3 8 3.4 

 مرتفعة 8 0.97 4.04

14 
 اإلدارة تتبنى
 عمل أسالیب العلیا
 لتطویر جدیدة
 الشركة موقع

  .التنافسي

72 30.6 115 48.9 32 13.6 10 4.3 6 2.6 
 مرتفعة 10 0.92 4.01

15 
 اإلدارة تتبنى
 عمل أسالیب العلیا
 لتطویر جدیدة
 الشركة موقع

  .التنافسي

81 34.5 112 47.7 28 11.9 8 3.4 6 2.6 
 مرتفعة 5 0.91 4.08

16 
 اإلدارة تحلل
 األعمال بیئة العلیا

 جمیع من التنافسیة
  .جوانبھا

87 37.0 105 44.7 24 10.2 13 5.5 6 2.6 
 مرتفعة 5 0.96 4.08
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  مرتفع بشكل  جداً  مرتفع بشكل  نص الفقرة  الرقم
  

  متوسط بشكل
  منخفض بشكل

 بشكل
منخفض  

 جداً 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  میةاألھ  الرتبة  المعیاري

 اإلدارة تسعى  17
 استدامة على العلیا

   التنافسیة میزتھا

  مرتفعة  2 0.92 4.14 0.9 2 7.2 17 9.4 22 42.1 99 40.4 95

18  
 اإلدارة تمتلك
ً  العلیا ً  فھما  واعیا

 المنافسة لقواعد
 سوقھا في

  .المستھدف

84 35.7 104 44.3 32 13.6 10 4.3 5 2.1 
4.07 0.92 7  

 مرتفعة

19  
 العلیا اإلدارة تحفز

 بین التنافس
 النتاج األقسام
 بھا تتفوق افكار
  .المنافسین على

88 37.4 103 43.8 28 11.9 12 5.1 4 1.7 
4.10 0.92 4  

 مرتفعة

20  
 العلیا اإلدارة تزید
 على المقدرة من

 المھمات إنجاز
 تفوق بطرق

  .منافسیھا توقعات

92 39.1 101 43.0 25 10.6 9 3.8 8 3.4 
4.11 0.97 3  

 مرتفعة

 مرتفعة  0.81 4.08 الدرجة الكلیة 

المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لفقرات مجال األدوار التنافسیة، حیث تراوحت ) 3-4(یظهر الجدول 

قد و ). 4.08(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 4.01-  4.16(المتوسطات الحسابیة لها ما بین 

على "  للحد من االنحرافاتاألداء  تدقیق اإلدارة العلیا تتابع : "التي تنص على أنه) 11(حصلت الفقرة 

مرتفعة، فیما  ممارسةالمرتبة األولى بدرجة في ، )0.91(، وانحراف معیاري بلغ )4.16(متوسط حسابي 

مل جدیدة لتطویر موقع الشركة تتبنى اإلدارة العلیا أسالیب ع: " التي تنص على أنه) 14(حصلت الفقرة 

 ممارسةاألخیرة بدرجة في المرتبة ، )0.92(، وانحراف معیاري بلغ )4.01(بمتوسط حسابي بلغ "  التنافسي

 .مرتفعة
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 االلتزام االستراتیجي: المحور الثاني

  محتوى االلتزام: المجال األول

فقرات المتعلقة بمجال محتوى االلتزام تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لجمیع ال

  ).4-4(كما هو مبین في الجدول 

  )4-4(جدول 
 المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال محتوى االلتزام

  نص الفقرة  الرقم
  مرتفع بشكل  جداً  مرتفع بشكل

  

  متوسط بشكل
  منخفض بشكل

 بشكل
منخفض  

 جداً 
المتوسط 
  الحسابي

راف االنح
  األھمیة  الرتبة  المعیاري

 %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

21 
تحدد اإلدارة 
العلیا األھداف 

  .المشتركة

96 40.9 101 43.0 26 11.1 11 4.7 1 0.4 
 مرتفعة 1 0.84 4.19

22 

تعمل اإلدارة 
على  العلیا

مشاركة جمیع 
األطراف عند 
وضع الخطط 

  .االستراتیجیة

71 30.2 120 51.1 30 12.8 12 5.1 2 0.9 

 مرتفعة 10 0.84 4.05

23 
الحوارات غیر 
الرسمیة عفویة أو 

  .متعمدة 

81 34.5 106 45.1 32 13.6 12 5.1 4 1.7 
 مرتفعة 9 0.92 4.06

24 

تناقش اإلدارة 
العلیا آراء 
الموظفین حول 

  .خطط العمل

89 37.9 100 42.6 27 11.5 15 6.4 4 1.7 

 مرتفعة 8 0.95 4.09

25 

دارة تلتزم اإل
العلیا بمعظم 
االفكار التي 
تتوصل إلیھا 

  .باالجتماعات

93 39.6 98 41.7 23 9.8 19 8.1 2 0.9 

 مرتفعة 7 0.94 4.11

توفر اإلدارة  26
جمیع  العلیا

 مرتفعة 5 0.95 4.12 1.3 3 7.2 17 10.2 24 40.9 96 40.4 95



83 
 

  مرتفع بشكل  جداً  مرتفع بشكل  نص الفقرة  الرقم
  

  متوسط بشكل
  منخفض بشكل

 بشكل
منخفض  

 جداً 

المتوسط 
  الحسابي

راف االنح
  األھمیة  الرتبة  المعیاري

المتطلبات لتحقیق 
مستویات أداء 

  .ممیزة

27  

تضع اإلدارة 
في الشركة العلیا 

جداول أعمال 
متوافقة مع 

األھداف 
  .االستراتیجیة

97 41.3 92 39.1 29 12.3 11 4.7 6 2.6 

  مرتفعة  5 0.97 4.12

28  

تحرص اإلدارة 
العلیا على اقناع 
أصحاب المصالح 
ً بمبررات  جمیعا

اختیار 
استراتیجیات 

  .الشركة

96 40.9 97 41.3 24 10.2 12 5.1 6 2.6 

4.13 0.97 4  

 مرتفعة

29  

تحفز اإلدارة 
  في الشركة العلیا

التعاون والتنسیق 
لتحقیق األھداف 

  . المھمة للشركة

94 40.0 101 43.0 26 11.1 9 3.8 5 2.1 

4.15 0.91 2  

 مرتفعة

30  

تقیم اإلدارة العلیا 
 في الشركة
ندوات لتوضیح 

مضامین 
االسترتیجیة 

  .  المعتمدة

95 40.4 99 42.1 27 11.5 10 4.3 4 1.7 

4.15 0.91 2  

 مرتفعة

 مرتفعة  0.77 4.12 الدرجة الكلیة 
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المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لفقرات مجال محتوى االلتزام، حیث ) 4-4(یظهر الجدول 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 4.05- 4.19(تراوحت المتوسطات الحسابیة لها ما بین 

على " اإلدارة العلیا األهداف المشتركة  تحدد : "التي تنص على أنه) 21(وقد حصلت الفقرة ). 4.12(

مرتفعة،  ممارسةالمرتبة األولى بدرجة في  ،)0.84(، وانحراف معیاري بلغ )4.19(متوسط حسابي 

 عندجمیع األطراف على مشاركة  اإلدارة العلیا تعمل: " التي تنص على أنه) 22(فیما حصلت الفقرة 

، في المرتبة )0.84(، وانحراف معیاري بلغ )4.05(بمتوسط حسابي بلغ " ستراتیجیة وضع الخطط اال

  .مرتفعة ممارسةاألخیرة بدرجة 

  االلتزام سیاق: المجال الثاني
 سیاقتم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال 

   ).5- 4(االلتزام كما هو مبین في الجدول 
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  )5- 4(جدول 
  المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمجال سیاق االلتزام

الر
  نص الفقرة  قم

    مرتفع بشكل  جداً  مرتفع بشكل
 بشكل  منخفض بشكل  متوسط بشكل

 ً المتوسط  منخفض  جدا
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الرت
  األھمیة  بة

 %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

31 

توفر اإلدارة العلیا في 
ً غیر  الشركة دعما
ً عن الدعم  رسمي فضال
الرسمي لمساعدة 
الموظفین على مواجھة 

  .ضغوط العمل

86 36.6 111 47.
2 

24 10.
2 

12 5.1 2 0.9 

 مرتفعة 1 0.86 4.14

32 
تمكن سیاسة اإلدارة 
العلیا في الشركة 
الموظفین من اثارة 

  . اسئلتھم بحریة

67 28.5 123 52.3 28 11.9 11 4.7 6 2.6 

 مرتفعة 10 0.91 4.00

33 

تساعد اإلستراتیجیات 
الموضوعة في الشركة 
على التعامل بمصداقیة 
مع أصحاب المصالح 

.كافة  

78 33.2 111 47.2 28 11.9 17 7.2 1 0.4 

 مرتفعة 8 0.88 4.06

34 

تسعى اإلدارة العلیا في 
الشركة  لكسب ثقة جمیع 

الح أصحاب المص
 .باستمرار 

77 32.8 115 48.9 25 10.6 14 6.0 4 1.7 

 مرتفعة 9 0.91 4.05

35 

تفي اإلدارة العلیا في 
الشركة بجمیع التزاماتھا 

االستراتیجیة مع 
 ً أصحاب المصالح وفقا

لما ھو محدد في 
.االستراتیجیة  

85 36.2 103 43.8 31 13.2 12 5.1 4 1.7 

 مرتفعة 6 0.92 4.08

36 

دارة العلیا في توضح اإل
الشركة المخاطر التي 
الممكن مواجھتھا خالل 

تنفیذ الخطط 
. اإلستراتیجیة  

90 38.3 99 42.1 29 12.3 15 6.4 2 0.9 

 مرتفعة 2 0.91 4.11

37  

تطبق اإلدارة العلیا في 
الشركة مبدأ الشفافیة مع 
أصحاب المصالح دون 

.تمییز  

86 36.6 106 45.1 27 11.5 11 4.7 5 2.1 

  مرتفعة  4 0.92 4.09

38  

تضع اإلدارة العلیا في 
الشركة نظام الحوافز 
المادیة والمعنویة بما 

ینسجم مع اإلستراتیجیات 
.الموضوعة  

81 34.5 113 48.1 24 10.2 12 5.1 5 2.1 

4.08 0.92 6  

 مرتفعة

39  

تستمع اإلدارة العلیا في 
الشركة إلى شكاوى 
الموجھة لھا من قبل 
االطراف المعنیة 

.یعھاجم  

94 40.0 99 42.1 23 9.8 11 4.7 8 3.4 

4.11 0.99 2  

 مرتفعة

40  

تسارع اإلدارة العلیا في 
الشركة  إلى ایجاد حلول 
واقعیة للشكاوى الموجھة 

.الیھا  

90 38.3 103 43.8 22 9.4 12 5.1 8 3.4 

4.09 0.99 4  

 مرتفعة

 مرتفعة  0.79 4.08 الدرجة الكلیة 
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االلتزام، حیث تراوحت  سیاقسطات واإلنحرافات المعیاریة لفقرات مجال المتو ) 5-4(یظهر الجدول 

وقد ). 4.08(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 4.00-  4.14(المتوسطات الحسابیة لها ما بین 

 عمالد عن فضالً  رسمي غیر دعماً  الشركة في العلیا اإلدارة توفر : "التي تنص على أنه) 31(حصلت الفقرة 

، وانحراف معیاري )4.14(على متوسط حسابي "  العمل ضغوط مواجهة على الموظفین لمساعدة الرسمي

: " التي تنص على أنه) 32(مرتفعة، فیما حصلت الفقرة  ممارسةالمرتبة األولى بدرجة في  ،)0.86(بلغ 

، )4.00(وسط حسابي بلغ بمت" بحریة  اثارة اسئلتهمالموظفین من  في الشركة تمكن سیاسة اإلدارة العلیا

  .مرتفعة ممارسةاألخیرة بدرجة في المرتبة ، )0.91(وانحراف معیاري بلغ 

  فاعلیة هیكل الحاكمیة: المحور الثالث

فاعلیة هیكل الحاكمیة  بمحورتم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة 

  ).6-4(كما هو مبین في الجدول 
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  )6- 4(جدول 
  المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة لجمیع الفقرات المتعلقة بمحور فاعلیة هیكل الحاكمیة

    فاعل بشكل  جداً  فاعل بشكل  نص الفقرة  الرقم
  متوسط بشكل

غیر  بشكل
  فاعل

غیر  بشكل
المتوسط  فاعل جدا

  الحسابي
االنحراف 
  األھمیة  الرتبة  المعیاري

 %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

41 

یضع مجلس 
اإلدارة التوجھ 

( االستراتیجي 
الرؤیة ، 
والرسالة، والقیم، 

) واالھداف
  .للشركة

77 32.8 118 50.2 28 11.9 10 4.3 2 0.9 

 مرتفعة 3 0.83 4.10

42 

 مجلس یشرف
على  اإلدارة
التي  الخطط

تضعھا اإلدارة 
  .العلیا

71 30.2 121 51.5 30 12.8 11 4.7 2 0.9 
 مرتفعة 10 0.83 4.06

43 
یراقب مجلس 
 طاقم اإلدارة أداء
العلیا في  اإلدارة

.الشركة  

85 36.2 105 44.7 30 12.8 10 4.3 5 2.1 
 مرتفعة 6 0.92 4.09

44 

 مجلس یمارس
 اإلدارة

مسؤولیاتھ 
 ً المحددة قانونا

  .بكفاءة

79 33.6 108 46.0 35 14.9 9 3.8 4 1.7 
 مرتفعة 10 0.89 4.06

45 

ع مجلس یتمت
اإلدارة 

دون  باإلستقاللیة
تدخل الھیئة 

  .العامة بقراراتھ

83 35.3 107 45.5 31 13.2 8 3.4 6 2.6 
 مرتفعة 8 0.92 4.08

46  
 أعضاء ینتخب
 اإلدارة مجالس

 بناًء على
  اإلداریة خبراتھم

87 37.0 103 43.8 31 13.2 10 4.3 4 1.7 
 مرتفعة 3 0.90 4.10

47  
 مجلس یلتزم

 معاییرب اإلدارة 
 للسلوك عالیة

  .المھني

100 42.6 90 38.3 32 13.6 11 4.7 2 0.9 
  مرتفعة  1 0.89 4.17

48  

ینظم مجلس 
 اإلدارة العالقات

المتعددة بین 
أصحاب المصالح 

الصراع  لتقلیل
  .بینھم

88 37.4 96 40.9 36 15.3 12 5.1 3 1.3 

4.08 0.92 8  

 مرتفعة

49  

 الرقابة نظام یمنع
 أي الموضوع

 للقیادة  غاللاست
 بما لالدارة العلیا

 المصلحة الیخدم
  .للشركة العامة

90 38.3 106 45.1 19 8.1 19 8.1 1 0.4 

4.13 0.90 2  

 مرتفعة
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    فاعل بشكل  جداً  فاعل بشكل  نص الفقرة  الرقم
  متوسط بشكل

غیر  بشكل
  فاعل

غیر  بشكل
 فاعل جدا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  األھمیة  الرتبة

50  

یوفر نظام 
اإلشراف 

الموضوع 
 إلدارة سیاسات
 التي المخاطر
  .لھا تتعرض

88 37.4 103 43.8 27 11.5 12 5.1 5 2.1 

4.09 0.94 6  

 مرتفعة

51  

لس یلتزم مج
اإلدارة بتطبیق 

استراتیجیات 
المسؤولیة 

االجتماعیة التي 
تسھم في الحفاظ 

  .على البیئة

90 38.3 98 41.7 29 12.3 16 6.8 2 0.9 

4.10 0.92 3  

 مرتفعة

52  

یزود نظام 
الرقابة الموضوع 
أصحاب المصالح 

بالمعلومات 
الخاصة عن 
الشركة بدقة 

  .لتعزیز ثقتھم بھا

60 25.5 126 53.6 34 14.5 12 5.1 3 1.3 

3.97 0.85 12  

 مرتفعة

53  

یساعد نظام 
اإلشراف 

الموضوع على 
إیجاد حالة توازن 
بین اإلدارة 

والمستثمرین 
وأصحاب 

 ً   .المصالح جمیعا

46 19.6 142 60.4 27 11.5 14 6.0 6 2.6 

3.88 0.88 15  

 مرتفعة

54  

یضمن نظام 
الحاكمیة في 
الشركة حصول 
أصحاب المصالح 
على تعویض 

ناسب عند م
  .انتھاك حقوقھم

55 23.4 129 54.9 33 14.0 13 5.5 5 2.1 

3.92 0.89 13  

 مرتفعة

55  
یضمن نظام 
الحاكمیة حمایة 
حقوق صغار 

  .المساھمین

50 21.3 137 58.3 27 11.5 13 5.5 8 3.4 
3.89 0.92 14  

 مرتفعة

 مرتفعة  0.74 4.05 الدرجة الكلیة 

 

إلنحرافات المعیاریة لفقرات مجال فاعلیة هیكل الحاكمیة ، حیث تراوحت المتوسطات وا) 6- 4(یظهر الجدول 

وقد ). 4.05(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.88-  4.17(المتوسطات الحسابیة لها ما بین 

على "  المهني للسلوك عالیة بمعاییر  اإلدارة مجلس یلتزم : "التي تنص على أنه) 47(حصلت الفقرة 
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مرتفعة، فیما  ممارسةالمرتبة األولى بدرجة في ، )0.89(، وانحراف معیاري بلغ )4.17(وسط حسابي مت

 نیب توازن حالة جادیإ على الموضوع اإلشراف نظام یساعد: " التي تنص على أنه) 53(حصلت الفقرة 

 )0.88(عیاري بلغ ، وانحراف م)3.88(بمتوسط حسابي بلغ "  جمیعاً  المصالح وأصحاب نیوالمستثمر  اإلدارة

  .مرتفعة ممارسةاألخیرة بدرجة في المرتبة 

  نتائج اختبار فرضیات الدراسة )4-3(

ذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة لدور ال: األولىالرئیسیة الفرضیة 
  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند االستراتیجي في 

  اختبار التوزیع الطبیعي ألبعاد الدراسة

ألغراض التحقق من موضوعیة نتائج الدراسة فقد تم تم إجراء اختبار التوزیع الطبیعي البعاد الدراسة وذلك 

للتحقق من خلو بیانات الدراسة من المشاكل االحصائیة التي قد تؤثل سلبا على نتائج إختبار فرضیات 

توفر التوزیع الطبیعي في البیانات، وبعكس ذلك ینشأ أرتباط مزیف بین  الدراسة، ویشترط في االختبار

متغیرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي یفقد االرتباط قدرته على تفسیر الظاهرة محل الدراسة، كما هو 

  ):7- 4(مبین في الجدول

  )7-4(الجدول
  اختبار التوزیع الطبیعي لمجاالت الدراسة 

  اسم المجال 
Kolmogorov-Smirnova 

 التفلطح االلتواء
  درجات الحریة  اإلحصائي

 1.892 1.514- 235 198. األدوار التعاونیة

 2.628 1.656- 235 201. األدوار التنافسیة
 1.987 1.528- 235 200. محتوى االلتزام
 2.097 1.590- 235 189. سیاق االلتزام
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وفي مجال ) 0.198(التعاونیة بلغت قیمة اإلحصائي  أنه مجال األدوار) 7-4(یتبین من الجدول 

بلغت قیمة اإلحصائي  محتوى االلتزامأما في مجال ) 0.201(األدوار التنافسیة بلغت قیمة اإلحصائي 

، ویعطى مقیاس االلتواء فكرة عن تمركز )0.189(بلغت قیمة اإلحصائي  سیاق االلتزاموفي مجال ) 0.200(

ت قیم هذا المتغیر تتمركز باتجاه القیم الصغیرة اكثر من تمركزها باتجاه القیم الكبیرة قیم المتغیر، فإذا ما كان

أما إذا كان . فان توزیع هذا المتغیر ملتو نحو الیمین ویسمى موجب االلتواء وتكون قیمة االلتواء موجبة

أما إذا كانت قیمة معامل . بةالعكس فان هذا االلتواء یكون سالبا أو ملتو نحو الیسار وتكون قیمة االلتواء سال

ویمثل . وتبین المجاالت أن معامل االلتواء كانت قریبة من الصفر. االلتواء صفرا فان التوزیع یكون طبیعیا

فإذا . تكرارات القیم على طرفي هذا المتغیر وهو یمثل أیضا درجة علو قمة التوزیع بالنسبة للتوزیع الطبیعي

للتوزیع قمة منخفضة، ویسمى التوزیع كبیر التفلطح، إما إذا كانت قیمة كانت قیمة التفلطح كبیرة كانت 

  ). 2006الهیتي،(التفلطح صغیرة فان للتوزیع قمة عالیة ویسمى التوزیع مدببا أو قلیل التفلطح 

  اختبار العالقة الخطیة بین المتغیرات المستقلة

كما هو مبین في ) collinearity(تم إجراء اختبار العالقات الخطیة لمجاالت الذخیرة السلوكیة 

  )8-4(الجدول 

  )8-4(الجدول
  اختبار العالقة الخطیة لمجاالت الذخیرة السلوكیة

 العالقة الخطیة مجاالت الذخیرة السلوكیة
Collinearity Statistics 

 الحد المسموح به
Tolerance  

 قیمة
VIF 

Skewness 

 1.514- 3.678 272. األدوار التعاونیة

 1.656- 3.678 272. التنافسیة األدوار
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وفي مجال ) VIF) (3.678(بلغت قیمة  أنه في مجال األدوار التعاونیة) 8-4(یتبین من الجدول 

 ).VIF) (3.678(بلغت قیمة األدوار التنافسیة 

باستخدام اختبار ) Multicollinearity( تم التأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بین المتغیرات المستقلة

لكل ) Tolerance(واختبار التباین المسموح ) VIF) (Variance Inflation Factor(تضخم التباین معامل

، وقیمة اختبار )10(للقیمة) VIF(متغیر من متغیرات الدراسة، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباین

 .وهذا ما ظهر في الجدول السابق )0.05(أكبر من) Tolerance(التباین المسموح 

ستخدام تحلیل االنحدار المتعدد إتم ه الفرضیة لإلجابة عن هذعد التأكد من صالحیة نموذج االنحدار وب

)Multiple Regression ( الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في الشركات اثر للتحقق من

  .)9-4(جدول  كما مبین في).α ≥0.05(الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

)9-4(جدول  
لقیاس اثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام ) Multiple Regression(المتعدد  االنحدار اختبار

  االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

المتغیر 
 التابع

)R(  
معامل 
 االرتباط

)R2(  
معامل 
 التحدید

)R2(  
 المعدلة

F  
 المحسوبة

DF  
 درجات الحریة

Sig*  
مستوى 
 الداللة

Β  
 Tقیمة  معامل االنحدار

Sig*  
مستوى 
 الداللة

االلتزام 
  االستراتیجي

.906a .821 .819 530.725  بین
 المجامیع

2 

0.000 

األدوار 
 التعاونیة

.321 6.866 .000 

األدوار  232 البواقي
 التنافسیة

.530 10.747 .000 

 234 المجموع

  ) 0.05( داللة إحصائیة عند مستوىیكون األثر ذا * 

للذخیرة السلوكیة لقادة األعمال  وجود أثر ذو داللة إحصائیة) 9- 4(یتضح من البیانات الواردة في الجدول 

ى المجاالت إذ بلغ مستوى الداللة في مستو  ،في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمانفي االلتزام االستراتیجي 

بلغ معامل االرتباط المتعدد و  ذات داللة إحصائیة وبذلك فإنها )0.05(مستوى الداللة  منأقل  وهي) 0.000(الكلي 
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R )0.906 .( أما معامل التحدید)R2 ( ففسر ما نسبته)من التباین في المتغیر التابع، أي أن قیمة ) 0.821

ویؤكد معنویة هذا األثر قیمة . یةالذخیرة السلوكناتجة عن التغیر في االلتزام االستراتیجي من التغیرات في ) %82.1(

F  وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل  .)0.05(وهي دالة عند مستوى معنویة ) 530.725(المحسوبة والبالغة

ذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام یوجد أثر ذو داللة احصائیة لدور ال "الفرضیة البدیلة التي تنص على 

  ").α≥0.05(الصناعیة للبالستیك في عمان عند  الشركاتاالستراتیجي في 

ولغرض اختبار الفرضیات الفرعیة المنبثقة من الفرضیة الرئیسیة االولى تم استخدام اختبار نموذج 

أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام لتوضیح  )Structural Equation Modelٍ( المعادلة المهیكلة

  ):10- 4(كما هو مبین في الجدول رقم ) α≥0.05(عند الصناعیة للبالستیك في عمان في الشركات االستراتیجي

لقیاس أثر الذخیرة  )Structural Equation Model(ٍنموذج المعادلة المھیكلةاختبار ): 10- 4( الجدول
  في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي

  )Structural Equation Modelٍ( ت نموذج المعادلة المهیكلةمعامال
Chi2 

 

338.696 

GFI 
 

0.692 

CFI 
 

0.666 

RMSEA 
 

0.084 

NFI 
 

0.667 

R2 

 

0.819 
 

t-Value 
 

9.737 
 

المتغیر 
  المستقل

  المتغیر التابع

  سیاق االلتزام  محتوى االلتزام
0.874 R2 0.871 R2 

قیمةالتأثیر 
  المباشر

*β  T-Value Sig.T   قیمةالتأثیر
  المباشر

*β  T-Value Sig.T  

األدوار 
  التعاونیة

0.580 0.476 7.785 0.000 0.210 0.230 3.711 0.000 

األدوار 
  التنافسیة

0.340 0.432 7.075 0.000 0.420 0.667 10.768 0.000 

 )Structural Equation Modelٍ( اختبار نموذج المعادلة المهیكلةنتائج ) 10- 4(یوضح الجدول 

واألثر المباشر  باإلضافة إلى استخدام اسلوب االنحدار إلیجاد قیم المعامالت المتعلقة باسلوب االنحدار

 أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجيلتوضیح  ،للمتغیرات المستقلة على المتغیر التابع
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یظهر من النموذج أن الذخیرة حیث  )0.05(مستوى الداللة عند  في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

وذلك وفقًا لقیم معامل  االلتزام االستراتیجيمن االختالفات الحاصلة في %) 81.9(تفسر ما نسبته  السلوكیة

وهي دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 9.737) (ت(كما بلغت قیمة وهي قیمة جیدة  R2 التفسیر

)0.05≤α .( ذلك من خالل قیم مستوى الداللة التي بلغت في النموذج یظهر كما)وهي قریبة من ) 0.000

 The Root Mean Square Error of( المالءمة التامة، بلغت قیمة الجذر التربیعي لمتوسطات الخطأ

Approximation) (0.084RMSEA=.( إذ إن قیمة مؤشر مالءمة جودة التوفیق او حسن المطابقة

 :، أما مؤشر مالءمة أو مطابقة الجودة المعیاري(Goodness of fit index) (GFI=.692) للنموذج

Bentler-Bonett  normed fit index (NFI =.667 )  فهو أیضًا یقترب إلى الواحد، وكذلك مؤشر

الذي یقترب ایضا من الواحد  The comparative fit index  (CFI=.666)المواءمة المطابقة المقارن 

كما تظهر معامالت االرتباط الداخلیة بین متغیرات الدراسة اذا بلغت معامالت االرتباط للمتغیر الصحیح، و 

على ) 3.711) (7.785(بلغت ) t(وقیمة ) 0.000(بقیمة مستوى داللة بلغ ) األدوار التعاونیة(المستقل 

وكما یبین الشكل . التواليعلى ) 10.768) (7.075(لمتغیر األدوار التنافسیة ) t(التوالي بینما بلغت قیمة 

)4-2.(  
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لقیاس أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في  )Structural Equation Model(ٍنموذج المعادلة المھیكلةاختبار )2-4(الشكل 
  عماني الشركات الصناعیة للبالستیك ف اإللتزام االستراتیجي

  

 ←األدوار التعاونیة (أثیر المباشر في مسار التأثیرات المباشرة حیث بلغ الت) 2- 4(یبین الشكل 

، وبلغت في )0.340) (سیاق االلتزام ←األدوار التعاونیة (، كما بلغت في مسار )0.580) (محتوى االلتزام

سیاق  ←األدوار التنافسیة (وأخیرا بلغت في مسار ) 0.210(  )محتوى االلتزام ←األدوار التنافسیة (مسار 

  :وعلیه). α≥0.05(ي قیمة معنویة ذات داللة احصائیة عند مستوى ، وه)0.420) (االلتزام

یوجد أثر ذو داللة احصائیة  "ترفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على  -

عند  في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان للدور التعاوني لقادة األعمال

)0.05≤α.("  
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یوجد أثر ذو داللة احصائیة  "الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على ترفض الفرضیة  -

عند  في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان للدور التعاوني لقادة األعمال

)0.05≤α.("  

یوجد أثر ذو داللة احصائیة  "ترفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على  -

عند  في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان دور التنافسي لقادة األعماللل

)0.05≤α.("  

یوجد أثر ذو داللة احصائیة  "ترفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على  -

عند  ك في عمانفي سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستی للدور التنافسي لقادة األعمال

)0.05≤α.("  

  HO2من  )مرتفع ، متوسط ، منخفض( یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ال: الفرضیة الرئیسیة الثانیة

أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان 

  ).  α≥0.05(عند مستوى داللة أحصائیة 

) Hierarchal Regression(استخدام تحلیل االنحدار الهرمي اختبار هذه الفرضیة تم لغرض 

الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام أثر من إذا كان مستوى الفاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر للتحقق 

  .جدول أدناهكما هو مبین في ال، )α≥0.05(عند  االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
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  )11-4( جدول
أثر من للتحقق إذا كان مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر  )Hierarchal Regression(تحلیل اإلنحدار الهرمي  

  الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   یر التابعالمتغ

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة

  

  

  

  

  

  االلتزام   مرتفع

  االستراتیجي

    0.000  0.904  32.216  الذخیرة السلوكیة

الذخیرة السلوكیة 
  ھیكل الحاكمیة*

   

8.639  

 

0.483  

 

0.00  

  R(  0.904  0.928(قیمة 

  R2(  0.817 0.862(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.073  

F 1073.862  722.808  

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  

  

  

  

  

  

  متوسط

  االلتزام 

  االستراتیجي

  الذخیرة السلوكیة
5.432 .621 

0.000    

الذخیرة السلوكیة 
  ھیكل الحاكمیة*

  18.548 .931  

0.00  

  R(  0.956  0.931(قیمة 

  R2(  0.915 0.867(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.048-  

F 279.294  344.031  



97 
 

مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   یر التابعالمتغ

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  

  

  

  

  

  

  االلتزام   منخفض

  االستراتیجي

    0.000  0.453  3.118  الذخیرة السلوكیة

الذخیرة السلوكیة 
  ھیكل الحاكمیة*

   

10.627  

 

0.453  

 

0.00  

  R(  0.909  0.880(قیمة 

  R2(  0.827 0.774(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.053-  

F 76.253  112.929  

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000 0.000  

  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المرتفع: أوال

األدوار (بعناصرها  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الذخیرة السلوكیة

 )محتوى االلتزام، سیاق االلتزام(بعناصرها  لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي )ة، األدوار التنافسیةالتعاونی

لذخیرة السلوكیة لقادة األعمال لوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

والبالغة  )F(عمان، وذلك من خالل قیمة في الشركات الصناعیة للبالستیك في  في اإللتزام االستراتیجي

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 1073.862(
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على التوالي وهي قیم ) 0.904) (32.216(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.904(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا  االلتزام االستراتیجيمن االختالفات الحاصلة في %) 90.4(تفسر ما نسبته  أن الذخیرة السلوكیة

  .وهي قیمة جیدة R2لقیم معامل التفسیر 

، لنموذج االنحدار) اعلیة هیكل الحاكمیةف(فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

حیث R2 وكذلك الحال بالنسبة لمعامل التفسیر) 0.928(لتصبح  Rحیث ازدادت قیمة معامل االرتباط 

وهي قیمة معنویة ) F( )722.808(قیمة وهذه النسبة دالة احصائیًا حیث بلغت %) 7.3(ازدادت بنسبة 

وهذا یؤكد  على التوالي) T،B) (8.639) (0.483(م كل من قی كما بلغت) α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

وااللتزام االستراتیجي حیث  الذخیرة السلوكیةاألثر المعنوي فاعلیة هیكل الحاكمیة في تحسین العالقة بین 

الى %) 81.7(لترتفع من %) 7.3(تحسنت نسبة تفسیر التباین الحاصل في االلتزام االستراتیجي بنسبة 

)86.2.(%  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المتوسط: ثانیا

األدوار (بعناصرها  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الذخیرة السلوكیة

 )محتوى االلتزام، سیاق االلتزام(بعناصرها  لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي )التعاونیة، األدوار التنافسیة

لذخیرة السلوكیة لقادة األعمال لوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج للبالستیك في عمان في الشركات الصناعیة

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  في اإللتزام االستراتیجي

ا التأثیر ویشیر هذا النموذج الى أن هذ)  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 279.294(

على التوالي وهي قیم ) 0.621) (5.4322(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 
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ویظهر من النموذج ) 0.956(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا  االلتزام االستراتیجياصلة في من االختالفات الح%) 91.5(تفسر ما نسبته  أن الذخیرة السلوكیة

  .وهي قیمة جیدة R2لقیم معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

سبة وكذلك الحال بالن) 0.867(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المتوسط

وهي قیمة معنویة عند ) F( )344.031(قیمة كما بلغت %) 4.8(بنسبة  تناقصتحیث  R2لمعامل التفسیر

وهذا یؤكد  على التوالي) T،B) (18.548) (0.931(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥مستوى الداللة

وااللتزام االستراتیجي  یةالذخیرة السلوكلم تساهم في تحسین أثر  المتوسطةعلى أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

من  لتتناقص%) 4.8(نسبة تفسیر التباین الحاصل في االلتزام االستراتیجي بنسبة  انخفضتحیث 

  %).86.7(الى %) 91.5(

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المنخفض: ثالثا

األدوار (بعناصرها  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الذخیرة السلوكیة

 )محتوى االلتزام، سیاق االلتزام(بعناصرها  لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي )التعاونیة، األدوار التنافسیة

لذخیرة السلوكیة لقادة األعمال لوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

والبالغة  )F(یة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة في الشركات الصناع في اإللتزام االستراتیجي

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر  .)α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 76.253(

على التوالي وهي قیم ) 0.453) (3.118(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.909(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥لداللةمعنویة عند مستوى ا
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وذلك وفقًا  االلتزام االستراتیجيمن االختالفات الحاصلة في %) 82.7(تفسر ما نسبته  أن الذخیرة السلوكیة

  .وهي قیمة جیدة R2لقیم معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (غیر المعدل فقد تم ادخال المتوأما بیانات النموذج الثاني  

وكذلك الحال ) 0.880(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المنخفض

وهي قیمة ) F( )112.929(قیمة كما بلغت %) 5.3(بنسبة  تناقصتحیث R2 بالنسبة لمعامل التفسیر

 على التوالي) T،B) (10.627) (0.453(قیم كل من  بلغتكما ) α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

 الذخیرة السلوكیةلم تساهم في تحسین العالقة بین  المنخفضةوهذا یؤكد على أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

%) 5.3(نسبة تفسیر التباین الحاصل في االلتزام االستراتیجي بنسبة  انخفضتوااللتزام االستراتیجي حیث 

  %).77.4(الى %) 82.7(من  لتتناقص

الرئیسیة الثانیة فیما یخص مستوى الفاعلیة المتوسط  یؤدي إلى قبول جزئي للفرضیةوهذا 

 وبالتالي ستفبل الفرضیة البدیلة التي ، والمنخفض؛ ورفض جزئي فیما یخص مستوى الفاعلیة المرتفع

  :تنص على

لوكیة لقادة األعمال في اإللتزام من أثر الذخیرة الس المرتفع یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة"

  ").α≥0.05(االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

  تحلیل الفرضیات الفرعیة

H02-1 : من أثر الدور التعاوني لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض(الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة

في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة  األعمال في محتوى االلتزام

)0.05≤α .( 
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للتحقق ) Hierarchal Regression(لإلجابة عن هذه الفرضیة استخدام تحلیل االنحدار الهرمي 

 الدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى اإللتزام فيأثر من إذا كان مستوى الفاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر 

  .كما هو مبین في الجدول أدناه، )α≥0.05(عند  الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

  )12-4( جدول
الدور أثر من للتحقق إذا كان مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر  )Hierarchal Regression(تحلیل اإلنحدار الهرمي  

  یة للبالستیك في عمانالتعاوني لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في الشركات الصناع
مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة

  
  
  
  
  

  مرتفع

  محتوى االلتزام

    0.000  0.845  24.095  الدور التعاوني

الدور التعاوني 
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

10.789  
 

0.603  
 

0.00  

  R(  0.845  0.900(قیمة 
  R2(  0.714 0.809(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.095  

F 580.587  492.262  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000  0.000  

  
  
  
  
  
  

  متوسط
  محتوى االلتزام

  الدور التعاوني
4.261 0.547 

0.000    

الدور التعاوني 
  ھیكل الحاكمیة*

  14.374 0.892 

0.000  

  R(  0.921  0.892(قیمة 
  R2(  0.849 0.796(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.049-  

F 145.830  206.623  
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مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  
  
  
  
  
  

  منخفض

  محتوى االلتزام

    0.000  0.632  4.647  الدور التعاوني

الدور التعاوني 
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

8.082  
 

0.815  
 

0.00  

  R(  0.894  0.815(قیمة 
  R2(  0.800 0.664(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.136-  

F 63.843  65.321  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000 0.000  

  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المرتفع: أوال

عمال في محتوى لقادة األ تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التعاوني

لقادة  ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 580.587(

على التوالي وهي قیم ) 0.845) (24.095(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.845(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة
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وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 84.5(ما نسبته  تفسر أن الدور التعاوني

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

، لنموذج االنحدار) فاعلیة هیكل الحاكمیة(فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

حیث  R2 لحال بالنسبة لمعامل التفسیروكذلك ا) 0.900(لتصبح  Rحیث ازدادت قیمة معامل االرتباط 

وهي قیمة معنویة ) F( )492.262(قیمة وهذه النسبة دالة احصائیًا حیث بلغت %) 9.5(ازدادت بنسبة 

وهذا  على التوالي) T،B) (10.789) (0.603(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

ومحتوى اإللتزام حیث  الدور التعاونيتحسین العالقة بین یؤكد األثر المعنوي فاعلیة هیكل الحاكمیة في 

الى %) 71.4(لترتفع من %) 9.5(تحسنت نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى اإللتزام بنسبة 

)80.9.(%  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المتوسط: ثانیا

لقادة األعمال في محتوى  ونيتشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التعا

لقادة  ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥ى الداللةوهي قیمة معنویة عند مستو ) 145.830(

على التوالي وهي قیم ) 0.547) (4.261(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.921(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 84.9(تفسر ما نسبته  تعاونيأن الدور ال

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 
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المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

وكذلك الحال بالنسبة ) 0.892(لتصبح  Rالرتباط قیمة معامل ا تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المتوسط

وهي قیمة معنویة عند ) F( )206.623(قیمة كما بلغت %) 4.9(بنسبة  تناقصتحیث R2 لمعامل التفسیر

وهذا یؤكد  على التوالي) T،B) (892.374) (0.931(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥مستوى الداللة

 لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التعاوني محتوى االلتزام سطةالمتو على أن فاعلیة هیكل الحاكمیة 

%) 84.9(من  لتتناقص%) 4.9(نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى االلتزام بنسبة  انخفضتحیث 

  %).79.6(الى 

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المنخفض: ثالثا

لقادة األعمال في محتوى  ة أثر الدور التعاونيتشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراس

لقادة  ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة وهي قیمة) 63.843(

على التوالي وهي قیم ) 0.845) (4.647(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

موذج ویظهر من الن) 0.894(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 80.0(تفسر ما نسبته  أن الدور التعاوني

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني 

وكذلك الحال ) 0.815(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  صتتناقحیث ، لنموذج االنحدار) المنخفض
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وهي قیمة ) F( )65.321(قیمة كما بلغت %) 13.6(بنسبة  تناقصتحیث  R2 بالنسبة لمعامل التفسیر

 على التوالي) T،B) (8.082) (0.815(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التعاوني  المنخفضةالحاكمیة  وهذا یؤكد على أن  فاعلیة هیكل

من  لتتناقص%) 4.8(نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى االلتزام بنسبة  انخفضتحیث  محتوى االلتزام

  %).66.4(الى %) 80.0(

ط الفرعیة االولى فیما یخص مستوى الفاعلیة المتوس جزئي للفرضیة یؤدي إلى قبولوهذا 

 وبالتالي ستفبل الفرضیة البدیلة التي ، والمنخفض؛ ورفض جزئي فیما یخص مستوى الفاعلیة المرتفع

  :تنص على

من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في  المرتفع یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة" 

  ").α≥0.05(یة الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائ

H02-2 : من أثر الدور التعاوني لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض(الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة

األعمال في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

)0.05≤α .( 

للتحقق ) Hierarchal Regression(لإلجابة عن هذه الفرضیة استخدام تحلیل االنحدار الهرمي 

الدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في أثر من إذا كان مستوى الفاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر 

  .كما هو مبین في الجدول أدناه، )α≥0.05(عند  الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
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  )13-4( جدول
الدور أثر من للتحقق إذا كان مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر  )Hierarchal Regression(تحلیل اإلنحدار الهرمي  

  التعاوني لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة
  
  
  
  
  

  مرتفع

  سیاق االلتزام

    0.000  0.798  20.245  الدور التعاوني

الدور التعاوني 
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

10.028  
 

0.645  
 

0.00  

  R(  0.798  0.864(قیمة 
  R2(  0.638 0.747(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.109  

F 409.845  342.755  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000  0.000  

  
  

  
  
  
  
  

  متوسط

  سیاق االلتزام

  الدور التعاوني
5.676 .705 

0.000    

الدور التعاوني 
  ھیكل الحاكمیة*

  13.328 .878 
 

0.00  

  R(  0.926  0.878(قیمة 
  R2(  0.858 0.770(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.088-  

F 157.233  177.642  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000  0.000  

  
  
  
  
  

    0.000  0.654  3.607  الدور التعاوني  سیاق االلتزام
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مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة
  

الدور التعاوني   منخفض
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

5.731  
 

0.706  
 

0.00  

  R(  0.802  0.706(قیمة 
  R2(  0.644 0.499(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.145-  

F 28.903  32.844  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000 0.000  

  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المرتفع: أوال

لقادة األعمال في سیاق  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التعاوني

لقادة  ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  اإللتزاماألعمال في سیاق 

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 409.845(

ي وهي قیم على التوال) 0.798) (20.245(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.798(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 79.8(تفسر ما نسبته  أن الدور التعاوني

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

، لنموذج االنحدار) فاعلیة هیكل الحاكمیة(فقد تم ادخال المتغیر المعدل ي وأما بیانات النموذج الثان 

حیث R2 وكذلك الحال بالنسبة لمعامل التفسیر) 0.864(لتصبح  Rحیث ازدادت قیمة معامل االرتباط 
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وهي قیمة معنویة ) F( )342.755(قیمة وهذه النسبة دالة احصائیًا حیث بلغت %) 10.9(ازدادت بنسبة 

وهذا  على التوالي) T،B) (10.028) (0.645(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥وى الداللةعند مست

وسیاق اإللتزام حیث  الدور التعاونيیؤكد األثر المعنوي فاعلیة هیكل الحاكمیة في تحسین العالقة بین 

الى  %)63.8(لترتفع من %) 10.9(تحسنت نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق اإللتزام بنسبة 

)74.7.(%  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المتوسط: ثانیا

لقادة األعمال في سیاق  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التعاوني

لقادة  ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  في سیاق اإللتزاماألعمال 

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 157.233(

التوالي وهي قیم  على) 0.705) (5.676(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.926(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 85.8(تفسر ما نسبته  أن الدور التعاوني

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل ج الثاني وأما بیانات النموذ 

وكذلك الحال بالنسبة ) 0.878(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المتوسط

وهي قیمة معنویة عند ) F( )177.642(قیمة كما بلغت %) 8.8(بنسبة  تناقصتحیث  R2 لمعامل التفسیر

وهذا یؤكد  على التوالي) T،B) (13.328) (0.878(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥توى الداللةمس
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 لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التعاوني سیاق االلتزام المتوسطةعلى أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

الى %) 85.8(من  قصلتتنا%) 8.8(نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق االلتزام بنسبة  انخفضتحیث 

)77.0.(%  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المنخفض: ثالثا

لقادة األعمال في سیاق  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التعاوني

قادة ل ل الدور التعاونيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في سیاق اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 28.903(

على التوالي وهي قیم ) 0.654( )3.607(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.802(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 64.4(تفسر ما نسبته  أن الدور التعاوني

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل انات النموذج الثاني وأما بی

وكذلك الحال ) 0.706(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المنخفض

وهي قیمة ) F( )32.844(قیمة كما بلغت %) 14.5(بنسبة  تناقصتحیث R2 بالنسبة لمعامل التفسیر

 على التوالي) T،B) (5.731) (0.706(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥ویة عند مستوى الداللةمعن

  لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التعاوني  المنخفضةوهذا یؤكد على أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

 لتتناقص%) 14.5(نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق االلتزام بنسبة  انخفضتحیث  سیاق االلتزام

  %).49.9(الى %) 64.4(من 
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الفرعیة الثانیة فیما یخص مستوى الفاعلیة المتوسط والمنخفض؛  جزئي للفرضیة یؤدي إلى قبولوهذا 

  :تنص على وبالتالي ستفبل الفرضیة البدیلة التي ، ورفض جزئي فیما یخص مستوى الفاعلیة المرتفع

من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في فع المرت یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة" 

  ").α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

H02-3 : من أثر الدور التنافسي لقادة ) مرتفع ، متوسط ، منخفض(الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة

ات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة األعمال في محتوى االلتزام في الشرك

)0.05≤α .( 

للتحقق ) Hierarchal Regression(لإلجابة عن هذه الفرضیة استخدام تحلیل االنحدار الهرمي 

الدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في أثر من إذا كان مستوى الفاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر 

  .كما هو مبین في الجدول أدناه، )α≥0.05(عند  الصناعیة للبالستیك في عمانالشركات 

  )14-4( جدول
الدور أثر من للتحقق إذا كان مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر  )Hierarchal Regression(تحلیل اإلنحدار الهرمي  

  تیك في عمانالتنافسي لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالس
مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة
  
  
  
  
  

  مرتفع

  محتوى االلتزام

    0.000  0.838  23.478  الدور التنافسي

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

10.637  
 

0.637  
 

0.00  

  R(  0.838  0.895(یمة ق
  R2(  0.703 0.800(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.097  

F 551.238  464.834  
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مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة
المتغیرات   المتغیر التابع

  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta  مستوى
مستوى  T Beta  الداللة

  الداللة

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  
  
  
  
  
  

  متوسط

  محتوى االلتزام

  الدور التنافسي
6.127 .850 

0.000    

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

  10.933 .832 
 

0.00  

  R(  0.906  0.832(قیمة 
  R2(  0.822 0.693(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.129-  

F 119.753  119.541  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000  0.000  

  
  
  
  
  
  

  منخفض

  محتوى االلتزام

    0.000  0.551  3.704  الدور التنافسي

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

  
 

9.356  
 

0.852  
 

0.00  

  R(  0.899  0.852(قیمة 
  R2(  0.808 0.726(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.082-  

F 67.498  87.541  
 مستوى الداللة

)F sig(  0.000 0.000  
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  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المرتفع: أوال

محتوى لقادة األعمال في  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التنافسي

لقادة  ل الدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر ) α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 551.238(

على التوالي وهي قیم ) 0.838) (23.478(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.838(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 83.8(تفسر ما نسبته  أن الدور التنافسي

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

، لنموذج االنحدار) فاعلیة هیكل الحاكمیة(فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

حیث R2 بة لمعامل التفسیروكذلك الحال بالنس) 0.895(لتصبح  Rحیث ازدادت قیمة معامل االرتباط 

وهي قیمة معنویة ) F( )464.834(قیمة وهذه النسبة دالة احصائیًا حیث بلغت %) 9.7(ازدادت بنسبة 

وهذا  على التوالي) T،B) (10.637) (0.637(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

ومحتوى اإللتزام حیث  الدور التنافسيقة بین یؤكد األثر المعنوي فاعلیة هیكل الحاكمیة في تحسین العال

الى %) 70.3(لترتفع من %) 9.5(تحسنت نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى اإللتزام بنسبة 

)80.0.(%  

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المتوسط: ثانیا

ألعمال في محتوى لقادة ا تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التنافسي

 لقادة ل الدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام
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والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 119.753(

على التوالي وهي قیم ) 0.850) (6.127(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.906(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 82.2(ما نسبته  تفسر أن الدور التنافسي

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني  

وكذلك الحال بالنسبة ) 0.832(تصبح ل Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المتوسط

وهي قیمة معنویة ) F( )119.541(قیمة كما بلغت %) 12.9(بنسبة  تناقصتحیث  R2 لمعامل التفسیر

وهذا  على التوالي) T،B) (10.933) (0.832(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

اهم في تحسین العالقة بین الدور التنافسي محتوى لم تس المتوسطةیؤكد على أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

من  لتتناقص%) 12.9(نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى االلتزام بنسبة  انخفضتحیث  االلتزام

  %).69.3(الى %) 82.2(

  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المنخفض: ثالثا

لقادة األعمال في محتوى  دور التنافسيتشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر ال

لقادة  ل الدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  األعمال في محتوى اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر  ،)α  (0.05 ≥عند مستوى الداللةوهي قیمة معنویة ) 67.498(
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على التوالي وهي قیم ) 0.551) (3.704(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.899(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  محتوى اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 80.8(تفسر ما نسبته  الدور التنافسيأن 

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل وأما بیانات النموذج الثاني 

وكذلك الحال ) 0.852(لتصبح  Rمعامل االرتباط قیمة  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المنخفض

وهي قیمة ) F( )87.541(قیمة كما بلغت %) 8.2(بنسبة  تناقصتحیث  R2 بالنسبة لمعامل التفسیر

 على التوالي) T،B) (9.356) (0.852(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التنافسي  المنخفضة وهذا یؤكد على أن  فاعلیة هیكل الحاكمیة

من  لتتناقص%) 8.2(نسبة تفسیر التباین الحاصل في محتوى االلتزام بنسبة  انخفضتحیث  محتوى االلتزام

  %).72.6(الى %) 80.5(

الفرعیة الثالثة فیما یخص مستوى الفاعلیة المتوسط  جزئي للفرضیة یؤدي إلى قبولوهذا 

 وبالتالي ستفبل الفرضیة البدیلة التي ، فض؛ ورفض جزئي فیما یخص مستوى الفاعلیة المرتفع والمنخ

  :تنص على

من أثر الدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في  المرتفع یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة" 

  ").α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

H02-4 :من أثر الدور التنافسي لقادة  )مرتفع، متوسط، منخفض( الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة

األعمال في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

)0.05≤α .( 
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إذا للتحقق ) Hierarchal Regression(لإلجابة عن هذه الفرضیة استخدام تحلیل االنحدار الهرمي 

الدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في الشركات أثر من كان مستوى الفاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر 

  .كما هو مبین في الجدول أدناه، )α≥0.05(عند  الصناعیة للبالستیك في عمان

  )15-4( جدول
الدور أثر من للتحقق إذا كان مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یغیر  )Hierarchal Regression(تحلیل اإلنحدار الهرمي  

  التنافسي لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان
مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة

المتغیرات   المتغیر التابع
  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta 
مستوى 
 T Beta  الداللة

مستوى 
  الداللة

  

  

  

  

  

  سیاق االلتزام  مرتفع

    0.000  0.863  26.021  الدور التنافسي

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

   

6.976  

 

0.430  

 

0.00  

  R(  0.863  0.888(قیمة 

  R2(  0.744 0.788(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.044  

F 677.103  432.139  

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  

  

  
  الدور التنافسي  سیاق االلتزام

5.838 .727 
0.000    
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مستوى 
فاعلیة 
ھیكل 

  الحاكمیة

المتغیرات   المتغیر التابع
  المستقلة

  2نموذج   1نموذج 

T Beta 
مستوى 
 T Beta  الداللة

مستوى 
  الداللة

  

  

  

  متوسط

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

  13.026 .873  

0.00  

  R(  0.925  0.873(قیمة 

  R2(  0.856 0.762(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.094-  

F 154.844  169.680  

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000  0.000  

  

  

  

  

  

  

  سیاق االلتزام  منخفض

    0.000  0.749  4.756  الدور التنافسي

الدور التنافسي 
  ھیكل الحاكمیة*

   

10.775  

 

0.882  

 

0.00  

  R(  0.886  0.882(قیمة 

  R2(  0.785 0.779(قیمة 

قیمة التغیر في 
)R2(  0.006-  

F 58.509  116.110  

 مستوى الداللة
)F sig(  0.000 0.000  
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  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المرتفع: أوال

لقادة األعمال في سیاق  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التنافسي

لقادة  ل الدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  في األعمال في سیاق اإللتزام

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 677.103(

على التوالي وهي قیم ) 0.863) (26.021(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.863(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥عنویة عند مستوى الداللةم

وذلك وفقًا لقیم  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 74.7(تفسر ما نسبته  أن الدور التنافسي

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

، لنموذج االنحدار) فاعلیة هیكل الحاكمیة(خال المتغیر المعدل فقد تم ادوأما بیانات النموذج الثاني  

حیث  R2 وكذلك الحال بالنسبة لمعامل التفسیر) 0.888(لتصبح  Rحیث ازدادت قیمة معامل االرتباط 

وهي قیمة معنویة ) F( )432.139(قیمة وهذه النسبة دالة احصائیًا حیث بلغت %) 4.4(ازدادت بنسبة 

وهذا  على التوالي) T،B) (10.028) (0.645(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

وسیاق اإللتزام حیث  الدور التنافسيیؤكد األثر المعنوي فاعلیة هیكل الحاكمیة في تحسین العالقة بین 

الى %) 74.4(لترتفع من %) 4.4(تحسنت نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق اإللتزام بنسبة 

)78.8(%.  
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  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المتوسط: ثانیا

لقادة األعمال في سیاق  تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التنافسي

لقادة  للدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان اإللتزام

والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  لتزاماألعمال في سیاق اإل

ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر )  α  (0.05 ≥وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة) 154.844(

ي قیم على التوالي وه) 0.727) (5.838(والبالغة ) T،B(ویدعم هذه النتیجة قیم كل من ) طردي(ایجابي 

ویظهر من النموذج ) 0.925(  Rكما بلغت قیمة معامل االرتباط). α  (0.05 ≥معنویة عند مستوى الداللة

وذلك وفقًا لقیم  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 85.6(تفسر ما نسبته  أن الدور التنافسي

  .وهي قیمة جیدة R2معامل التفسیر 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (د تم ادخال المتغیر المعدل فقوأما بیانات النموذج الثاني  

وكذلك الحال بالنسبة ) 0.873(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المتوسط

وهي قیمة معنویة عند ) F( )169.680(قیمة كما بلغت %) 9.4(بنسبة  تناقصتحیث  R2 لمعامل التفسیر

وهذا یؤكد  على التوالي) T،B) (13.026) (0.873(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥مستوى الداللة

 لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التنافسي وسیاق االلتزام المتوسطةعلى أن فاعلیة هیكل الحاكمیة 

الى %) 85.6(من  لتتناقص%) 9.4(نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق االلتزام بنسبة  انخفضتحیث 

)76.2.(%  
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  مستوى فاعلیة ھیكل الحاكمیة المنخفض: ثالثا

 لقادة األعمال في سیاق اإللتزام تشیر البیانات الواردة في النموذج األول أنه تم دراسة أثر الدور التنافسي

عمال في لقادة األ ل الدور التنافسيوجود أثر معنوي  وتظهر النتائج في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان

وهي ) 58.509(والبالغة  )F(في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان، وذلك من خالل قیمة  سیاق اإللتزام

ویدعم ) طردي(ویشیر هذا النموذج الى أن هذا التأثیر ایجابي )  α  (0.05 ≥قیمة معنویة عند مستوى الداللة

 ≥على التوالي وهي قیم معنویة عند مستوى الداللة )0.749) (4.756(والبالغة ) T،B(هذه النتیجة قیم كل من 

0.05)  α .(كما بلغت قیمة معامل االرتباطR  )0.886 (تفسر ما  ویظهر من النموذج أن الدور التنافسي

  .وهي قیمة جیدة R2وذلك وفقًا لقیم معامل التفسیر  سیاق اإللتزاممن االختالفات الحاصلة في %) 78.5(نسبته 

المستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة ذوي (فقد تم ادخال المتغیر المعدل موذج الثاني وأما بیانات الن

وكذلك الحال بالنسبة ) 0.882(لتصبح  Rقیمة معامل االرتباط  تناقصتحیث ، لنموذج االنحدار) المنخفض

وهي قیمة معنویة عند ) F( )116.110(قیمة كما بلغت %) 0.6(بنسبة  تناقصتحیث R2 لمعامل التفسیر

وهذا یؤكد على  على التوالي) T،B) (10.775) (0.882(قیم كل من  كما بلغت) α  (0.05 ≥مستوى الداللة

حیث  لم تساهم في تحسین العالقة بین الدور التنافسي سیاق االلتزام المنخفضةأن  فاعلیة هیكل الحاكمیة 

الى %) 78.5(من  ناقصلتت%) 0.6(نسبة تفسیر التباین الحاصل في سیاق االلتزام بنسبة  انخفضت

)77.9.(%  

الفرعیة الرابعة فیما یخص مستوى الفاعلیة المتوسط والمنخفض؛  جزئي للفرضیة یؤدي إلى قبولوهذا 

  :تنص على وبالتالي ستفبل الفرضیة البدیلة التي ، ورفض جزئي فیما یخص مستوى الفاعلیة المرتفع

الدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في من أثر المرتفع یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة "

  ").α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى داللة أحصائیة 
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 )16-4(الجدول 
  ملخص الفرضیات

 النتیجة نص الفرضیة رقم الفرضیة
 HO1  الفرضیة الرئیسیة

 األولى
یة لقادة األعمال في ذخیرة السلوكال یوجد أثر ذو داللة احصائیة لدور ال

الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند اإللتزام االستراتیجي في 
)0.05≤α.( 

رفض الفرضیة الصفریة 
 وقبول الفرضیة البدیلة

  الفرضیة الفرعیة األولى
H01-1  

في محتوى  ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التعاوني لقادة األعمال
 ).α≥0.05(عند  اعیة للبالستیك في عمانااللتزام في الشركات الصن

رفض الفرضیة الصفریة 
 وقبول الفرضیة البدیلة

  الفرضیة الفرعیة الثانیة
H01-2  

ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق 
 ).α≥0.05(االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

 رفض الفرضیة الصفریة
 وقبول الفرضیة البدیلة

  الفرضیة الفرعیة الثالثة
H01-3  

ال یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى 
 ).α≥0.05(االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

رفض الفرضیة الصفریة 
 وقبول الفرضیة البدیلة

  الفرضیة الفرعیة الرابعة
H01-4  

 یوجد أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق ال
 ).α≥0.05(االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

رفض الفرضیة الصفریة 
 وقبول الفرضیة البدیلة

 HO1  الفرضیة الرئیسیة
 الثانیة

ة لقادة یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الذخیرة السلوكی ال
األعمال في اإللتزام االستراتیجي في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان 

 ).  α≥0.05(عند مستوى داللة أحصائیة 

قبول جزئي للفرضیة 
  .الصفریة

  

  الفرضیة الفرعیة األولى
H02-1  

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال 
تزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى في محتوى االل
 ).α≥0.05(داللة أحصائیة 

  .قبول الفرضیة الصفریة
 قبول جزئي للبدیلة

  الفرضیة الفرعیة الثانیة
H02-2  

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال 
لبالستیك في عمان عند مستوى في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة ل

 ).  α≥0.05(داللة أحصائیة 

  .قبول الفرضیة الصفریة
 قبول جزئي للبدیلة

  الفرضیة الفرعیة الثالثة
H02-3  

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التنافسي لقادة األعمال 
توى في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مس

 ).  α≥0.05(داللة أحصائیة 

  .قبول الفرضیة الصفریة
 قبول جزئي للبدیلة 

  الفرضیة الفرعیة الرابعة
H02-4  

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من أثر الدور التنافسي لقادة األعمال 
في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند مستوى 

 ). α≥0.05(داللة أحصائیة 

  .قبول الفرضیة الصفریة
 قبول جزئي للبدیلة
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)3- 4(الشكل  

 أنموذج الدراسة المختبر المعدل
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

  
  :تهدف بیانات ومعلومات هذا الفصل إلى

 ،تاجاتواإلستن، ومناقشة نتائج اختبار فرضیات الدراسة، مناقشة النتائج الوصفیة لمتغیرات الدراسة
  .والتوصیات

 
 

  مخطط سیر بیانات ومعلومات الفصل الخامس) 1-5(الشكل 
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  مقدمة  5-1

في ضوء التحلیل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي لمتغیرات الدراسة 

إلیها الباحثة، واختبار الفرضیات، فإن هذا الفصل في الدراسة یتناول عرضًا لمجمل النتائج التي توصلت 

كإجابة عن األسئلة التي طرحهتا في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها والفرضیات التي 

بنیت علیها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إلیها في الدراسة الحالیة قدمت الباحثة عددًا من 

  .التوصیات والمقترحات

  رات الدرسةالنتائج الوصفیة لمتغی مناقشة 5-2

  -:فیما یلي مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها وكاآلتي

  الذخیرة السلوكیة : المحور األول

  األدوار التعاونیة: المجال األول

من وجهة نظر وحدة التحلیل فقرات مجال األدوار التعاونیة لالمتوسطات الحسابیة بینت النتائج أن مستوى 

ى اهتمام اإلدارة في شركات الصناعات البالستیكیة على تنفیذ االستراتیجیات كانت مرتفعة، وهذا یدل عل

والخطط المرسومة من خالل وضع إرشادات واضحة وتقدیم النصح والمشورة أوًال بأول، كما یدل على حرص 

اإلدارة على تطویر قدرات الموظفین، بهدف تحسین أدائهم بالشكل الذي یخدم ویلبي رغبات أصحاب 

  .والتدریب السنوات معت تشكل التي والمهارات الخبرات ثماراست ح من خاللالمصال

أن الذخیرة السلوكیة تعزز قدرة القیادیین  والتي أظهرت )Cenac, 2014(اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

 .ةیبیئالمتغیرات العلى التكیف مع 
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  األدوار التنافسیة: الثانيالمجال 

من وجهة نظر وحدة التحلیل  فقرات مجال األدوار التنافسیةلالمتوسطات الحسابیة بینت النتائج أن مستوى 

كانت مرتفع، وهذا یدل على حرص اإلدارة في شركات الصناعات البالستیكیة على متابعة تنفیذ األداء، 

لتجنب الوقوع في الخطأ من خالل تبني أسالیب عمل جدیدة لتنمیة، وتحسین وضع الشركة التنافسي من 

  .تحدید مجموعة العوامل المرتبطة بالمنافسین والمركز السوقي واألداء المالي للشركةخالل 

أن الذخیرة السلوكیة تعزز المهارات والتي بینت  )Speckhart, 2013(اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

 . التي من شأنها أن تدعم استمراریة العمل التنظیمي

 ستراتیجيااللتزام اال: المحور الثاني

  محتوى االلتزام: المجال األول

من وجهة نظر وحدة التحلیل لتزام، فقرات مجال محتوى اإللالمتوسطات الحسابیة بینت النتائج أن مستوى 

كانت مرتفعة، وهذا یدل على أن اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة تحرص على تحدید ووضع 

كة جمیع األطراف العاملة فیها في وضع وصنع الخطط االستراتیجیة، األهداف المشتركة، من خالل مشار 

  .كما أنها تلتزم بتنفیذ األفكار التي تتوصل إلیها باإلجتماعات لتحقیق أفضل مستویات األداء

أن االلتزام والتي أظهرت  )Barton & Ambrosini, 2013(دراسة اتفقت هذه النتیجة مع نتائج 

یز فرص النجاح اإلداري وتحقیق األهداف العامة للشركة، وتعزیز األداء االستراتیجي یساعد في تعز 

  .التنظیمي

والتي أظهرت أن اإللتزام اإلستراتیجي یساهم في ) Kauko, 2005(كما اتفقت مع نتائج دراسة 

 .التخفیف من المشكالت التي تواجه أداء العمل التنظیمي
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  االلتزام سیاق: المجال الثاني

،من وجهة نظر وحدة التحلیل كانت االلتزام سیاقفقرات مجال لالمتوسطات الحسابیة مستوى  بینت النتائج أن

مرتفعة، وهذا یدل على حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على توفیر الدعم الالزم 

 ضغوط مواجهةلم للموظفین من تنمیة قدرات وتدریب، وتوفیر المكافآت والتعویضات، وتلبیة جمیع إحتیاجاته

، كما یدل على سعي الشركة إلى اإللتزام بالقیم التنظیمیة لكسب ثقة جمیع أصحاب المصالح بشكل العمل

  .دائم، كما یدل على أن نجاح الشركات یتطلب المرونة والتكیف مع الظروف المحیطة

أن االلتزام والتي أظهرت  )Wren, 2014,Berkowitz &(اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

 .انفتاحاً تطورًا و التمیز للشركات ویجعلها أكثر  یحققستراتیجي القیادي اإل

  فاعلیة هیكل الحاكمیة: المحور الثالث

، من وجهة نظر وحدة فاعلیة هیكل الحاكمیةمحور فقرات لالمتوسطات الحسابیة النتائج أن مستوى بینت 

التحلیل كانت مرتفعة، وهذا یدل على حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة باإللتزام 

یعمل على إیجاد حالة من خالل عملیات اإلشراف والمتابعة، والذي من شأنه  المهني للسلوك عالیة بمعاییر

من التوازن بین اإلدارة والمستثمرین، وأصحاب المصالح كافة، ویساعد في إدارة المخاطر التي من الممكن 

وجود أثر ذي داللة والتي أظھرت ) 2011(دراسة الحمود اتفقت هذه النتیجة مع نتائج . أن تواجهها الشركة

االنجاز، جودة العمل، (لصناعیة المساهمة العامة بأبعادها إحصائیة للحاكمیة المؤسسیة على أداء الشركات ا

  ).كمیة العمل

  

 

http://www.tandfonline.com/author/Wren%2C+Brent+M
http://www.tandfonline.com/author/Berkowitz%2C+David
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  مناقشة نتائج اختبار فرضیات الدراسة 3- 5

  :مناقشة نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة األولى وفرضیاتها الفرعیة

رة السلوكیة ذخیأثر ذو داللة احصائیة لدور ال وجود )HO1(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الرئیسیة األولى - 

وهذا  ).α≥0.05(الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في 

یعني حرص الشركات الصناعیة للبالستیك على تطبیق إستراتیجیات الذخیرة السلوكیة والتي من شأنها أن 

مي واألداء الواقعي، فهي تعتبر المغذي الرئیسي تساعد اإلداریین على تحدید الفجوة بین توقعات العمل التنظی

 .للمعرفة، والتي تساعد العاملین على اكتشاف األخطاء واستغالل الموارد المتاحة

أثر ذو داللة احصائیة للدور  للدراسة وجود) H01-1(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة االولى -

 ").α≥0.05(عند  ركات الصناعیة للبالستیك في عمانفي محتوى االلتزام في الش التعاوني لقادة األعمال

وهذا یعني حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على تحفیز الموظفین إلى إحداث 

التغییرات المطلوبة في سلوكیاتهم، من خالل خلق بیئة عمل صحیحة قائمة على تبادل الخبرات والمعلومات، 

  .أعلى مستویات من المهام والعمل بروح الفریق إلنجاز

والتي أظهرت أن الذخیرة السلوكیة لها ) Tarody, 2016(هذه النتیجة مع نتائج دراسة اتفقت 

 .تأثیرات ایجابیة في تعزیز قدرة اإلداریین

أثر ذو داللة احصائیة للدور  للدراسة وجود) H01-1(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الثانیة-

  ).α≥0.05(عند  في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عمالالتعاوني لقادة األ
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وهذا یعني حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على مناقشة الموظفین بالخطط 

  .الموضوعة، إلقناع أصحاب المصالح بمبررات اختیار اإلستراتیجیة التي ستعتمد علیها في أعمالها

أثر ذو داللة احصائیة للدور التعاوني لقادة  وجود) H01-2(نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الثانیة بینت 

  ).α≥0.05(األعمال في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

افیة مع وهذا یعني حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على اإللتزام بتطبیق مبدأ الشف

  .أصحاب المصالح دون تمییز، كما یدل على حرصها على تمكین الموظفین من طرح تساؤالتهم بحریة

أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي لقادة  وجود) H01-3(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الثالثة 

  ).α≥0.05(د األعمال في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عن

توفیر جمیع المستلزمات المطلوبة وهذا یعني حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على 

  .تحقیق أفضل مستویات األداءل

والتي أظهرت أن لمتغیرات القیادة االستراتیجیة حضورا ) 2013(فیروز اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

  .ؤشرات التفوق التنافسيمهما وواضحا في عالقتها بم

أثر ذو داللة احصائیة للدور التنافسي  وجود) H01-4(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الرابعة 

  ).α≥0.05(لقادة األعمال في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

ي تنفیذها الستراتیجیات العمل على وهذا یعني حرص اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة ف

  .  التعامل بمصداقیة مع جمیع أصحاب المصالح، واإلهتمام بإقتراحات كافة األطراف المعنیة بالعمل

أن االلتزام والتي أظھرت ، )Wren, 2014,Berkowitz&(دراسة اتفقت هذه النتیجة مع نتائج 

  .االستراتیجي القیادي یساهم في تحقیق التمیز للشركات

http://www.tandfonline.com/author/Wren%2C+Brent+M
http://www.tandfonline.com/author/Berkowitz%2C+David
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  : مناقشة نتائج الفرضیة الرئیسیة الثانیة وفرضیاتھا الفرعیة

ر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من ال یغیللدراسة ) H02(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الرئیسیة الثانیة 

أثر الذخیرة السلوكیة لقادة األعمال في اإللتزام االستراتیجي في شركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

وهذا یعني أن مستوى فاعلیة الحاكمیة في شركات الصناعات  ).α≥0.05( إحصائیة مستوى داللة

أدائها الداخلي والخارجي من خالل اإلهتمام بسلوك  توضیح أهدافها وتعزیز ساعد علىتالبالستیكیة 

  .الموظفین والعاملین داخلها وتطویر قدراتهم ومهارات الوظیفیة

غیر  الحاكمیةأظهرت أن  والتي ) Rabadi, 2009)&Bashitiتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

 .بشأن استثماراتهمبشكل تام، وهو ما یتطلع إلیه المستثمرون التخاذ قرارات رشیدة  ةمطبق

یغیر مستوى فاعلیة هیكل للدراسة ال ) H02-1(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة االولى    

الحاكمیة من أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في محتوى اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في 

  ").α≥0.05(عمان عند مستوى داللة أحصائیة 

ى فاعلیة الحاكمیة في شركات الصناعات البالستیكیة یحفز اإلدارة العلیا على تطبیق وهذا یعني أن مستو 

مبادئ العدالة التنظیمیة دون تمییز من خالل توزیع المسؤولیات بین كافة أفراد الشركة لضمان سیر العمل 

  .وتحقیق النتائج المطلوبة

أن مجالس اإلدارة تلتزم بدرجة هرت والتي أظ) 2010(اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة المومني 

 .متوسطة لكل من ضوابط تشكیل لجان التدقیق وآلیات عملها
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یغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من للدراسة ال ) H02-2(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الثانیة

تیك في عمان عند أثر الدور التعاوني لقادة األعمال في سیاق اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالس

  ").α≥0.05(مستوى داللة أحصائیة 

وهذا یعني أن مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة یساعد اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة على 

تحدید السیاقات المناسبة إلتخاذ القرار الحاسم بدقة، والذي یساعدها في السیطرة على سیر العمل وتنظیم 

  .األداء في الشركة

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من للدراسة  )H02-3(بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة الثالثة 

أثر الدور التنافسي لقادة األعمال في محتوى االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند 

  ).  α≥0.05(مستوى داللة أحصائیة 

میة یساعد اإلدارة العلیا في شركات الصناعات البالستیكیة وهذا یعني أن مستوى فاعلیة هیكل الحاك

على استحداث أفكار ومشاریع جدیدة، تفتح المجال أمامهم للقیام بدور تنافسي لتحقیق األداء المتمیز من 

  .خالل تحدید نقاط القوة والضعف في االستراتیجیة ومعالجته بطرق فعالة وبكفاءة عالیة

والتي أظھرت أن  )Srinivasan & Moorman, 2013(ج دراسة اتفقت هذه النتیجة مع نتائ

یساهم في اتباع أسلوب إداري فعال ووضع استراتیجیات لتحسین الخدمات المقدمة اإللتزام االستراتیجي 

  .    للعمالء

الیغیر مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة من للدراسة ) H02-4(الرابعة بینت نتائج تحلیل الفرضیة الفرعیة 

الدور التنافسي لقادة األعمال في سیاق االلتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك في عمان عند أثر 

  ). α≥0.05(مستوى داللة أحصائیة 
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وهذا یعني أن مستوى فاعلیة الحاكمیة في شركات الصناعات البالستیكیة تساعد اإلدارة العلیا على 

خالل تحلیل الظروف التي تتعرض لها في بیئة األعمال إمتالك الفهم الالزم لقواعد المنافسة والسوق، من 

من جمیع الجوانب لتحقیق األهداف المخطط لها وفهیكلیة الحاكمیة تساعد اإلدارة في الشركات على منع 

التالعب والتحریف والسیطرة على كافة الوحدات اإلقتصادیة من خالل قدرتها على تحسین اإلطار القانوني 

  .  تطلبات العصر المتغیرةوالنظامي والوفاء بم

  االستنتاجات) 5-4(

 الصناعیة البالستیك مصانع في االستراتیجي اإللتزام في األعمال لقادة السلوكیة الذخیرةاتضح أن دور - 1

كان مرتفعا، وهذا یعود على الشركات المبحوثة إیجابًا وسبب ذلك أن السلوكیات التي یتمیز بها  عمان في

  . ر قدرة على تطویر أدائهم، والتي تلبي متطلبات العمل وتضمن إستمراریته وتقدمهاإلداریین تجلعهم أكث

في محتوى اإللتزام في الشركات الصناعیة للبالستیك تبین من النتائج أن الدور التعاوني لقادة األعمال  - 2

یین ساهمت في تنمیة وفي سیاق اإللتزام كان مرتفعا، وهذا یشیر إلى أن الذخیرة السلوكیة لدى القادة اإلدار 

التعاون بین أفراد التنظیم الواحد، وعزز مشاركة العاملین في عملیات صنع القرار إلدارة المخاطر، ومواجهة 

المشكالت التي تعترضها بطرق فعالة، والذي من شأنه أن یحسن األداء في الشركة ویضمن إستمراریتها على 

  .المدى البعید

في محتوى یة بالستیكات الفي شركات الصناعالتنافسي لقادة األعمال  تشیر النتائج إلى أن الدور - 3

ات، فالذخیرة الشرك أعمال في یجاباً أن تأثیرها كان إاإللتزام، وفي سیاق اإللتزام كان مرتفعا، وهذا یشیر إلى 

كونت ت التي والمعلومات الخبرات استخدام خالل من، تنافسیتها تحسینالسلوكیة لدى اإلداریین ساهمت في 

  .التدریب والمتابعة مع
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مستویات فاعلیة الحاكمیة حصلت على ثالث درجات؛ أوًال مستوى فاعلیة هیكل تشیر النتائج أن -4

 ثالثًا مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة المنخفض. مستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة المتوسطثانیًا . الحاكمیة المرتفع

وهذا یشیر إلى أن شركات الصناعات البالستیكیة لدیها ، الثانیة الرئیسیة مما أدى إلى قبول جزئي للفرضیة

ضعف في ترجمة الرؤى اإلستراتیجیة وتنفیذها بشكل كامل على أرض الواقع والتي من شأنها أن تساعد على 

وبالتالي  السیئة القیادة والحد من ممارساتفي السوق، المنافسة  تنظیم عالقة الشركة مع باقي الشركات

 .ورفع قدرتها التنافسیة ثقة المستثمرین بها،وتعزیز 

والتي أظهرت أن الشركة تعاني من ضف في قدرتها ) 2013(فیروز اتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 
 . على ترجمة الرؤیة االستراتیجیة إلى مؤشرات واقعیة

ادة األعمال في محتوى أظهرت النتائج وجود أثر لمستوى فاعلیة هیكل الحاكمیة في الدور التعاوني لق- 5

وفي سیاق اإللتزام، وهذا یدل على أن فاعلیة هیكل الحاكمیة ساهمت في نجاح اإلداریین في تحقیق  االلتزام

  .الكفاءة العالیة والموثوقیة في تطبیق اإلستراتیجیات، والتي تتناسب واحتیاجات ورغبات الموظفین

لقادة األعمال في محتوى  نافسيالدور الت فيحاكمیة فاعلیة هیكل الأظهرت النتائج وجود أثر لمستوى - 6

وفي سیاق اإللتزام، وهذا یدل على فاعلیة استراتیجیات اإللتزام اإلستراتیجي الذي تطبقة الشركات،  االلتزام

فوضوح اإلستراتیجیات وصالحیتها تمكن اإلداریین من إعتمادها في كافة األعمال اإلداریة والذي ینعكس 

لذخیرة السلوكیة للموظفین في بیئة العمل، وبالتالي المساهمة في رفع المستوى التنظفیم وزیادة إیجابًا على ا

  .  ربحیتها وتنافسیتها مع الشركات األخرى
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   التوصیات والمقترحات) 5-5(
  :بناًء على نتائج الدراسة واستنتاجھا؛ توصي الباحثة بما یأتي

 األداءمن خالل  أثار ایجابیة تساعد على تحقیق االستمراریة تفعیل االلتزام االستراتیجي لما له من- 1
  .نمنافسیالو ء عمالالو  نموظفیال مع الشركة عالقات على ینعكس بدوره الذي التنظیمي

تبني مصانع البالستیك الصناعیة للمنظور االستراتیجي في إدارتها والذي أثبت دوره في تدعیم كافة  -2 
كة في بیئتها التنافسیة عن طریق اإلطالع على التجارب العالمیة واإلستفادة مؤشرات التفوق التنافسي للشر 

  .منها في هذا المجال

التكیف مع یز القدرة على تعز ، والتي من شأنها لذخیرة السلوكیةلالقیادیین توسیع ممارسات تطبیق  - 3
ل مواكبة التغییرات من خال متغیرات بیئة العمل التي تقوم على أحدث الوسائل والمعلومات والمعتمدة

  .العصریة ومجاراتها على أرض الواقع في العمل

، والتي تساعد في مواجهة كافة أشكال دمج عناصر االلتزام االستراتیجي للقیادیین مع األهداف التنظیمیة - 4
یم التحدیات والعقبات التي تواجه األداء عن طریق تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات بین عناصر التنظ

   .الواحد في الشركة
توفیر البیئة المناسبة لتطبیقها، والعمل على توفیر دلیل عملي  من خالل، الحاكمیة بهیكلااللتزام زیادة  - 5

  .لتعزیز الشفافیة والنزاهة والمسؤولیة وااللتزام األخالقي الشركاتللحاكمیة في 

   مقترحات الدراسات المستقبلیة 
ص الذخیرة السلوكیة واإللتزام االستراتیجي، وذلك یعود لندرة توفرها فلم اإلستمرار بالبحث في خصائ - 1

، من خالل إجراء مزید من الدراسات حیث یوجد نقص واضح في تلك الدراسات من جهة،  یكتب بها كثیرًا
  .وللحاجة الماسة إلیها من جهة أخرى

    .اجراء دراسة ألثر التوجة االستراتیجي في االلتزام االستراتیجي - 2
  .اجراء دراسة لعالقة الذخیرة السلوكیة بالثقافة التنظیمیة وأثرها في استدامة المیزة التنافسیة - 3
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)1(ملحق رقم   
  )اإلستبانة(ئمة بأسماء محكمي أداة الدراسة قا

  الجامعة  الرتبة   اإلسم  الرقم
  جامعة مؤتة  أستاذ    د زیاد یوسف المعشر .أ  1
  جامعة عمان العربیة  أستاذ  شوقي ناجي جواد    . د .أ  2
  جامعة الشرق األوسط   أستاذ  عباس الشریف   . د .أ  3
  امعة الشرق األوسطج  أستاذ  عبد الجبار البیاتي    . د .أ  4
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  جامعة االسراء    أستاذ    د نعمة عباس الخفاجي    .أ  7
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  جامعة الشرق األوسط  أستاذ مشارك     علي عباس   . د  11
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  جامعة الزیتونة  أستاذ مشارك     فراس سلیمان الشلبي  . د  13
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)2(ملحق رقم   
 أداة الدراسة

  

  
  ینالمحترمالســــیدات والســــادة 
  تحیة طیبة وبعد،،،

 في راتیجياالست اإللتزام في األعمال لقادة السلوكیة الذخیرة دور" بعنوان بدراسة الباحثة تجري
وهي دراسة میدانیة )"معدل كمتغیر الحاكمیة هیكل فاعلیة: عمان في الصناعیة البالستیك مصانع

 في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلكفي مصانع البالستیك الصناعیة في عمان ، 
  . األوسط الشرق جامعة من األعمال ادارة

  
طبیعة عملكم وتعاملكم مع  من انطالقاً و  أو خارجها، انعداخل المصمن أصحاب المصالح سواء  وبوصفكم

 ةالباحث تزویدب صلحاأل نتمأف ، اإلدارة العلیا واالنظمة الموضوعة بشكل مباشر او غیر مباشر في المصنع ً 
 بتمعن قراءتها وترجو المرفقة باالستبانة الیكم توجهت المنطلق هذا ومن والصحیحة، الواقعیة بالمعلومات

  .فقرة لكل والمقابل مرأیك یعكس الذي المربع في) X( إشارة بوضع فقراتها عن واالجابة
  
المصانع ومنتجاتها  وتطویر جهة من العلمي للبحث خدمةً  اله عوناً  خیر ونستكون بأنكم ثقة على ةالباحث إن

 التعامل وسیتم علميال البحث ألغراض فقط هي االستبانة في الواردة المعلومات بأن علماً  ،من جهة أخرى
 .تامة بسریة معها

  شاكرین لكم تعاونكم مع فائق االحترام والتقدیر،،،    
 ریهام صباح: أحمد علي صالح                                    الباحثة.د: شراف إ

  2016/ایلول 
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  البیانات التعریفیة 
  :یار المالئمعلى الخ )√(یرجى اختیار اإلجابة المناسبة عن طریق وضع إشارة 

  البیانات األساسیة

  أنثى                    ذكر :  النوع االجتماعي   
  

 العمر 

  35أقل من  -30من                                        30من  أقل 
  45أقل من  -40من                             40أقل من  -35من  

  فإكثر 45
 

 التعلیمي المؤهل 
  بكالوریس                                    لوم متوسطدب   
  ماجستیر                                       دبلوم عالٍ    
  ....................................أخرى                                          دكتوراه    
  

 طبیعة العمل 
 مساهم                            عضو مجلس ادارة               

 مشتري                                                        مورد 
  موظف 

 
  سنوات الخبرة 

 سنوات 5الى  3سنوات                                         من  3أقل من 

  سنوات فأكثر 7سنوات                                      7الى  5من  
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5 4 3  2  1  
  ) (Behavioral Repertoire:الذخیرة السلوكیة: المحوراألول

صـیاغة اسـتراتیجیة الشـركة وتنفیـذها، علـى أداء مجموعـة متنوعـة مـن ي ل عن المشـاركة فـقدرة قادة االعمال من طاقم اإلدارة العلیا، المسؤو م
للحفاظ على استدامة المیزة التنافسیة داخل بیئة العمل، والـذي یـنعكس ایجابـا ) األدوار التعاونیة، األدوار التنافسیة(األدوار القیادة التي تشمل 

  .صناعیة للبالستیكعلى تحسین األداء التنظیمي العام للشركات ال
مجموعة المدیرین في اإلدارة العلیا والمكونة من المدیرین العامین ونوابهم ومساعدیهم من الخبراء، والذین تقع على عاتقهم : قادة االعمال

دارة التخطیط االستراتیجي وتنفیذ ؤولین مسؤولیة مباشرة ویكونون مس. التزامات الشركة وتحقیق أهدافها مسؤولیة ممارسة االدوار القیادیة وإ
 .االخرین عن النتائج امام مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح

 )Collaborative Roles(األدوار التعاونیة 

 .  المصالح أصحاب أطراف جمیع مع )التعاطف ، التسهیالت ، هیوالتوج االرشاد( بممارسة المتمثلة ةیالفرع األدوار

بأصحاب اإلهتمام الموظفین إلى اإلدارة العلیا  توجه 1
  .لفهم رغباتهم المستمر التواصلمن خالل  المصالح

     

تتابع اإلدارة العلیا نتائج تنفیذ االستراتیجیة عن طریق   2
  .تقدیم النصح أول بأول

     

من أجل تحسین الموظفین مقدرات  اإلدارة العلیاتطور  3
أدائهم بالشكل الذي ینسجم مع تصورات أصحاب 

  .المصالح

     

جدیدة أفكار عن عملیة البحث اإلدارة العلیا تشجع  4
  .لزیادة مقدرتها التنافسیة

     

       .تسارع االدارة العلیا لحل الصراعات السلبیة بموضوعیة  5
تسهل اإلدارة العلیا إجراءات العمل الجماعي إلنجاز   6

  .التآُزر بأعلى مستوى من  اتالمهم
     

 صحیةبیئة عمل  دعم في الشركةتسهل اإلدارة العلیا   7
  .قائمة على تبادل الخبرات

     

تتعامل اإلدارة العلیا بمرونة مع الطلبات المتعددة   8
  .ألصحاب المصالح

     

تحفز اإلدارة العلیا مشاركة جمیع أصحاب المصالح في   9
  .صیاغة االستراتیجیة

     

  .تمییزدون الموظفین قضایا تتعاطف اإلدارة العلیا مع   10
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5 4 3  2  1  
 ):Competition Roles(األدوار التنافسیة  -

 االهداف تحقیق اجل من ووظائفها الشركة عملیات لجمیع )االنتاج، التنافس،التشغییل(األدوار الفرعیة المتمثلة بممارسة  -
 . المنافسة ومواجهة الموضوعة

       .للحد من االنحرافاتاألداء  تدقیق اإلدارة العلیا تتابع 11
 اإلدارة العلیا السیاسات واإلجراءات التنظیمیة توضح 12

  .الواجب اتباعها
     

التغذیة الراجعة من عملیات  نتائج اإلدارة العلیاتُخضع  13
  .قییم ، لتقدیم توصیات عملیةللت اإلنتاج

     

تتبنى اإلدارة العلیا أسالیب عمل جدیدة لتطویر موقع  14
  .الشركة التنافسي

     

تتبنى اإلدارة العلیا أسالیب عمل جدیدة لتطویر موقع  15
  .الشركة التنافسي

     

من جمیع  التنافسیة بیئة األعمالاإلدارة العلیا تحلل  16
  .جوانبها

     

       .تسعى اإلدارة العلیا على استدامة میزتها التنافسیة 17
تمتلك اإلدارة العلیا فهمًا واعیًا لقواعد المنافسة في   18

  .سوقها المستهدف
     

تحفز اإلدارة العلیا التنافس بین األقسام النتاج افكار   19
  .تتفوق بها على المنافسین

     

 اتعلى إنجاز المهم قدرةمتزید اإلدارة العلیا من ال  20
  .توقعات منافسیهابطرق تفوق 
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5 4 3  2  1  
  Strategic Commitment)( االلتزام االستراتیجي: المحور الثاني

 لشركات الصناعیة للبالستیكلوالتي تسهم في تحسین األداء التنظیمي ) محتوى االلتزام، سیاق االلتزام(عة من االبعاد المتمثلة ب مجمو 
  ) (The Content of Strategic Commitmentمحتوى االلتزام

 ةیفیوك دهایوتحد ة،یجیلالسترات حیالصح المضمون في علیاة اللالدار  والتامة دةیاالك  بالمعرفة تحددیو  جي،یاالسترات تزاملالل االول الجزء مثلی
  ) الوضوح ة،یالصالح: (هما ویتألف من مكونین  نیللمرؤوس لهایوتوص ابالغها

       .اإلدارة العلیا األهداف المشتركة تحدد 21

 عندجمیع األطراف على مشاركة  اإلدارة العلیا تعمل  22
  .وضع الخطط االستراتیجیة

     

       .عفویة أو متعمدة لحوارات غیر الرسمیةا  23
       .خطط العملالموظفین حول  آراء یالتناقش اإلدارة الع  24

التي تتوصل إلیها  بمعظم االفكار تلتزم اإلدارة العلیا 25
  .باالجتماعات

     

تحقیق مستویات جمیع المتطلبات ل اإلدارة العلیاتوفر  26
  .ممیزة داءأ

     

 متوافقةدارة العلیا في الشركة جداول أعمال تضع اإل  27
  .مع األهداف االستراتیجیة

     

تحرص اإلدارة العلیا على اقناع أصحاب المصالح  28
  .جمیعًا بمبررات اختیار استراتیجیات الشركة

     

والتنسیق  التعاون  في الشركة اإلدارة العلیا تحفز  29
  . تحقیق األهداف المهمة للشركةل

     

مضامین  ندوات لتوضیح في الشركة العلیا تقیم اإلدارة  30
  .  االسترتیجیة المعتمدة
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5 4 3 2 1 

  )The context of Strategic Commitment(سیاق االلتزام 
 نیالذ هم ألنهم ةیجیاالسترات عتمدونیو  عتنقونی نییالمرؤوس بجعل العلیا اإلدارة قدرةم  في كمنی و جي،یاالسترات لاللتزام الثاني الجزء هوو 

  .) االخالص ، ةیالموثوق(  ویتكون من مكونین هما الموضوعة والخطط اتیجیاالسترات  فشل او نجاح حددونی

 فضالً  رسمي غیر دعماً  لشركةا في العلیا اإلدارة توفر  31
 مواجهة على الموظفین لمساعدة الرسمي الدعم عن

  .العمل ضغوط

     

الموظفین من  في الشركة تمكن سیاسة اإلدارة العلیا  32
  . بحریة اثارة اسئلتهم

     

تساعد اإلستراتیجیات الموضوعة في الشركة على  33
  .مع أصحاب المصالح كافةالتعامل بمصداقیة 

     

جمیع لكسب ثقة   في الشركة تسعى اإلدارة العلیا  34
  .باستمرار أصحاب المصالح

     

بجمیع التزاماتها  في اإلدارة العلیا في الشركة  35
االستراتیجیة مع أصحاب المصالح وفقًا لما هو محدد 

  .في االستراتیجیة

     

ممكن التوضح اإلدارة العلیا في الشركة المخاطر التي   36
  . ها خالل تنفیذ الخطط اإلستراتیجیةهتاجو م

     

تطبق اإلدارة العلیا في الشركة مبدأ الشفافیة مع   37
 .تمییز نأصحاب المصالح دو 

     

الحوافز المادیة  اإلدارة العلیا في الشركة نظام تضع  38
  .مع اإلستراتیجیات الموضوعة ینسجم بما والمعنویة

     

الموجهة  ىفي الشركة إلى شكاو تستمع اإلدارة العلیا   39
  .لها من قبل االطراف المعنیة جمیعها

     

إلى ایجاد حلول  في الشركة  تسارع اإلدارة العلیا  40
  .واقعیة للشكاوى الموجهة الیها
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5 4 3 2 1 
  governance structure    effectiveness of فاعلیة هیكل الحاكمیة: المحور الثالث

اإلشراف  انتضمن نتیلال) مجلس اإلدارة ، وأصحاب المصالح(تعرف اجرائیًا في هذه الدراسة بأنها االطار الذي یضم آلیتین هما  :الحاكمیة 
یجاد حالة  اقم اإلدارة العلیا ، من خالل قواعد وأسس متعددة لتنظیم العالقات فيوالرقابة على أداء ط الشركة، لغایات تقلیل التعارض وإ

الصناعیة للبالستیك، عن طریق إحكام الرقابة وتعزیز اإلفصاح والشفافیة،  توازن بین اإلدارة والمستثمرین وأصحاب المصالح في الشركات
 .الربحیة ةبغیة تحقیق األهداف وزیاد

قدرة مصانع البالستیك الصناعیة على تحقیق أهدافها من ناحیة واسترضاء أصحاب المصالح كافة من ناحیة  : فاعلیة هیكل الحاكمیة
  .) مرتفع، او متوسط، او منخفض(اخرى  بمستوى 

 الرؤیة،( االستراتیجي هالتوج اإلدارة مجلس یضع 41
  .للشركة) واالهداف والقیم، والرسالة،

     

 اإلدارة تضعها التي الخطط على اإلدارة مجلس یشرف 42
  .العلیا

     

في  ایالعل اإلدارة طاقم أداء اإلدارة مجلس یراقب 43
  .كةالشر 

     

 قانوناً  المحددة همسؤولیات اإلدارة مجلس یمارس 44
  .بكفاءة

     

 الهیئة تدخل دون باإلستقاللیة اإلدارة مجلس یتمتع  45
  .راراتهبق العامة

     

 خبراتهم على بناءً  اإلدارة مجالس أعضاء ینتخب  46
  اإلداریة

     

       .المهني للسلوك عالیة بمعاییر اإلدارة مجلس یلتزم  47
 أصحاب بین المتعددة العالقات اإلدارة مجلس ینظم  48

  .بینهم الصراع لتقلیل المصالح
     

 لالدارة  للقیادة استغالل أي الموضوع الرقابة نظام یمنع  49
  .للشركة العامة المصلحة الیخدم بما العلیا

     

 إلدارة یوفر نظام اإلشراف الموضوع سیاسات  50
  .لها تتعرض التي المخاطر

     

 المسؤولیة استراتیجیات بتطبیق اإلدارة مجلس یلتزم  51
  .البیئة على الحفاظ في تسهم التي االجتماعیة
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	مما سبق ترى الباحثة أن الذخيرة السلوكية عبارة عن مجموعة من السلوكيات التي يمارسها قادة الأعمال والمكونة لمهاراتهم وخبراتهم العملية والتي تساعدهم على التكيف مع الأعمال الموجهة إليهم.
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	(3.2): المحور الثالث: هيكل الحاكمية
	(3.2.1): مفهوم الحاكمية وهيكلها Governance Concept and Structure
	(3.2.2): أهداف هيكل الحاكمية  Governance structure Goals
	(3-4) أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
	وقد خضعت الاستبانة إلى الاختبارات التالية:
	(3-5) صدق اداة الدراسة
	للتأكد من اداة الدراسة تقيس ما وضعت من اجله استخدمت الباحثة طريقتين اثنين، هما:
	 
	 
	 
	قائمة المراجع
	أولاً: المراجع باللغة العربية





