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 شــــكـر وتـقـديـر
 

  

من فله الحمد من قبل و الحمد والشكر هلل عز وجل الذي الهمني الصبر ومن علي بالعون 

 بعد والصالة والسالم على من زاده هللا شرفاً وتعظيماً واواله منه تحية وتسليما محمد الصادق االمين

لذي اشرف ا أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور أحمد علي صالحاتقدم بالشكر والتقدير الى 

 وانجازي وقدم المالحظات على الرسالة ووجهني نحو المنهجية الصحيحة وتابع بأستمرار أدائي

 التي ساهمت في اخراج الرسالة بصورتها الحالية متمنية له الصحة والعافية ودوام التقدم .

 لمناقشةألعضاء لجنة اكما يقتضي واجب الوفاء والعرفان ان اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 

 من جهد. بذلوههذه الرسالة وما  قراءةعناء  لتحملهم

اتقدم بالشكر والتقدير الى اساتذتي االفاضل الذين زودونا بالعلم والمعرفة  وعرفانًا بالجميل

 خالل مرحلة الماجستير.

 رق األوسطالشجامعة  كلية األعمالكما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كافة العاملين في 

 لما ابدوه من تعاون دائم ومستمر.

 الئي خالل فترة الدراسة والبحث.ومما ال بد منه هنا ان اقدم ثنائي ومحبتي الى زم

 
 وهللا ولي التوفيق
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 اإلهـــداء
 

 والدي، إلى من ربياني على حب العلم ، وحقق هللا حلمهم وأنا كبيراً 

إلى من تسعُد عيني برؤيتهم أخي وأخواتي ، إلى كل  ، إلى من ينافُس الغيَث في العطاء زوجي
 في  يد العون   لي ومد بداية طريقي ، إلى كل ساهممن نور طريقي بحروف العلم والمعرفة في 

 دعمي وتشجيعي ،

 . اليهم جميعًا أهدي هذا العمل المتواضع 
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ء داالستراتيجي على األاثر التعّلم أالستراتيجي في الرأس المال  الدور الوسيط
  التنافسي

 ميدانية في البنوك التجارية العاملة في االردن ضمن مدينة عماندراسة 
 الطالبة إعــداد

 حنين وادي البياتي
 إشـــــراف 

 أحمد علي صالحالدكتور األستاذ 
 الملخص

 
هدفت الدراسة إلى بيان الدور الوسيط لرأس المال االستراتيجي في أثر التعّلم االستراتيجي 
على األداء التنافســـــــــي في البنوك التجارية العاملة في االردن ضـــــــــمن مدينة عمان. تكون مجتمع 

هم دالدراســــة من لمديرين في المســــتويات االدارية الثالثة )العليا والوســــطى واالشــــرافية( والبال  عد
 إلدارةاعشـــوائية طبقية تناســـبية تشـــمل مديري تم إختيار عينة ( فردا. أما عينة الدراســـة فقد 745)

( فردًا. ولتحقيق أهداف الدراســــــــة تم اســــــــتخدام 254العليا والوســـــــطى واالشــــــــرافية، ويبل  حجمها )
ل يالمنهج الكمي )الوصـــــــــــفي التحليلي( من خالل العديد من االســـــــــــاليب اإلحصـــــــــــائية أبرزها تحل

 اإلنحدار وتحليل المسار.
انشــــاء، ) االســــتراتيجيوجود أثر للتعلم  وقد توصــــلت الدراســــة إلى عدد من النتائج أبرزها

ــــة في األردن الوتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء التنافسي للبنوك  ـــــ ـــــ ـــــ تجاريـ
ق )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبي االسـتراتيجيوجود أثر للتعلم (؛   0.05) عند مسـتو  داللة

ــة في األردن عند مستو  ي للبنوك المعرفة االستراتيجية( في راس المال االستراتيج ـــ ـــ ـــ  داللة التجاريـ
(  0.05 ووجود تأثير ) وســـــيط لرأس المال االســـــتراتيجي في العالقة بين التعلم االســـــتراتيجي

 (.  0.05) دن عند مستو  داللةعلى األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األر 
تنويع أسـاليب التعلم االستراتيجي المستخدمة في البنوك التجارية في االردن بشكل يساهم 
في زيادة االســـــــــتفادة من عالقتها مع رأس المال االســـــــــتراتيجي وانعكاس أثرها على تطوير االداء 

 التنافسي.
التعّلم االستراتيجي، رأس المال االستراتيجي، االداء التنافسي، البنوك  الرئيسية:الكلمات 

 التجارية في عّمان.
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Abstract 

The study aimed to investigate the mediating role of Strategic Capital in the 

impact of Strategic Learning on Competitive Performance at Commercial Banks 

Working in Jordan Amman. The study population included all Managers at three levels 

(Top, middle and supervisory directors) totaling (745).  The sample of the study was 

selected as a random sample of proportional strata, including Top, middle and 

supervisory directors totaling (254). To achieve the study objectives the study used 

quantitative (descriptive analytical method) through many statistical tools, most notably 

regression analysis and path analysis.  

The study reached a number of results namely: there is a significant effect of 

strategic learning (Strategic Knowledge Creation, Strategic Knowledge Interpretation, 

Strategic Knowledge Distribution and Strategic Knowledge Implementation) on 

Competitive Performance at Commercial Banks Working in Jordan Amman at level ( 

 0.05); there is a significant effect of strategic learning (Strategic Knowledge Creation, 

Strategic Knowledge Interpretation, Strategic Knowledge Distribution and Strategic 

Knowledge Implementation) on Strategic Capital at Commercial Banks Working in 

Jordan Amman at level (  0.05) and there is mediating effect of Strategic Capital in 

the impact of Strategic Learning on Competitive Performance at Commercial Banks 

Working in Jordan Amman at level (  0.05). 

In light of the results, the study recommends  diversify the strategic learning 

methods used in commercial banks in Jordan in a manner that contributes to increasing 

the benefit of their relationship with strategic capital and their impact on the 

development of competitive performance. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها

 يهدف هذا الفصل الى تحليل ومناقشة محورين اثنين هما:

  واسئلة الدراسة، واهدافها، راسةوتمهيد لمشكلة الد، مقدمة توضح موضوع الرسالةعرض، 

 واهمية التي ستسهم بها الدراسة.، انموذج الدراسة، فرضياتها

 .عرض مصطلحات الدراسة والتعريفات االجرائية وحدود الدراسة والمحددات التي واجهتها 

 (.1 – 1وكما هو موضح بالشكل )

 
 (1 – 1الشكل )

 وحقائقه الفصل األولمخطط سير معلومات 
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 (: المقدمة0 ـ 0)

أصبحت شدة التنافس وزيادة الالتأكد البيئي وسرعة االبداعات ودرجة رضا الزبون ومستو  

الوالء عنده السمة المميزة لعالم األعمال والتحديات المعاصرة لمنظمات األعمال، ومن أجل مواجهة 

والفاعلية وزيادة القدرة التنافسية اصبح االهتمام باألداء التنافسي هذه التحديات وتحقيق البقاء 

(Competitive Performanceضرورة قصو  للمنظمات المذكورة ). 

القدرات التي تتميز بها المنظمة في مجال االنتاج من حيث  يمثل الن االداء التنافسي 

قدرتها على تقديم منتجات بأقل كلفة وبأفضل مستو  من الجودة مقارنة بمنافسيها، في ظل مرونة 

 كبيرة في تغيير المزيج االنتاجي وطرح المنتجات االبداعية في الوقت المناسب في السوق 

(Appiah-Adu; Okpattah & Hagan, 2017.) 
عن العوامل المحتملة التي تحفظ للمنظمة ميزتها ونتيجة لهذا، دأبدت المنظمات البحث 

التنافسية. وبدأ الحديث عن عوامل عّدة تندرج في سياق تحقيق ما تصبو اليه المنظمة بكفاءة 

وفاعلية. ويمكن تصنيف هذه العوامل بما يتفق واألدب النظري في عدد من الجوانب تشمل 

 (.Shan and Jolly, 2010واالبداع والمبيعات ) المنتجات

أهم األسباب التي تدعو المنظمات الى االهتمام باألداء التنافسي خشيتها على كما انه من 

 .(Testa et al., 2011فقدان ميزتها التنافسية )

ويمكن الحكم على تحقق أو تحسن مستو  أداء المنتجات وأداء االبداع من خالل التعرف 

على أن المبيعات تشكل واحدة من الوسائل  Shan and Jolly (2010)الى أداء المبيعات. وقد أكد 

التي تقوي قدرة المنظمة على التصدي لمنافسيها، والتي يستخدم في قياسها مقدرة المنظمة على 

  .ل الى رقم المبيعات المستهدف والحكم على ذلك من خالل معدل المبيعات السنوية للمنظمةالوصو 
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يظهر مما سبق ان االهتمام باألداء التنافسي أصبح هدفًا أستراتيجيًا البد من زيادة فاعليتة 

 وانتاجيتة. 

تمتلكها المنظمة قدرة عالية المستو   Sirén (2102) ويعد التعلم االستراتيجي من وجهة نظر

في مجال معالجة المعرفة االستراتيجية المكتسبة من البحث الخاّلق وبما يخدم تجديد االستراتيجيات 

منهجًا متكاماًل لبناء القدرات االستراتيجية وتطويرها بما يمنح المنظمة الفرصة وهو  التنظيمية.

 .(Al-Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016النتاج معرفة الجديدة )

ي العالقات االجتماعية الداخلية والخارجية الت وتأتي قوة رأس المال االستراتيجي على خلفية

شقها ، و (2112تشكل موردًا يسمح بتدفق المعرفة والخبرات بين العاملين )العنزي وصالح، 

مجموعة القيم والمعتقدات التنظيمية التي تحكم العالقات االجتماعية سالفة الذكر، و االجتماعي، 

. (Kamin and Anker, 2014والسبل المقبولة ثقافيًا المستخدمة عند اتخاذ القرارات االستراتيجية )

رات على الحصيلة المعرفية والمهاالدعائم الداخلية المتمثلة بتبني الجانب البشري  إضافة إلى

عي االجتما يقوم عليها وهي رأس المال البشري ورأس المال، وهذه الدعائم (2102والمقدرة )صالح، 

 .(Boyer, 2016ورأس المال الثقافي )

ومن الطرق الممكنة لتحسين األداء التنافسي وتحسينه استخدام التعلم االستراتيجي، وهو ما 

التي توصلت الى ( Al-Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016أشارت به دراسات مثل دراسة )

ناء التعلم االستراتيجي، ذات أثر في بأن توزيع وتطبيق المعرفة االستراتيجية، وهي من أبعاد 

( التي أظهرت أن القدرات االبداعية Shan and Jolly, 2010القدرات التنافسية للشركات، ودراسة )

التكنولوجية المتراكمة لد  المنظمة ذات أثر في األداء التنافسي للمنظمة مقاسًا باألداء االبداعي 

 وأداء المبيعات والقدرة التنافسية للمنتج.     
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كون يوأكدت نظرية الموارد والمزايا بهذا الصدد على أن رأس المال ال يمتلك هذا التأثير وال  

استراتيجيًا ااّل في حال تم استغالل الموارد ودمجها في االستراتيجية لتقدم قيمة أفضل للمنظمة. 

وتكمن أهمية رأس المال االستراتيجي في أنه أحد الوسائل التي تدعم توجهات المنظمة وتساعدها 

وأخيرًا،  .(Hodgkinson and Hughes, 2012في تحقيق الميزة التنافسية التي تتطلع اليها )

التي توصلت إلى وجود أثر لمرونة تكنولوجيا المعلومات لد   Mikalef et al(2102)  دراسة

 مجموعة من الشركات الدولية في مختلف القطاعات على األداء التنافسي.

وقد بينت دراسات وجود أثر لرأس المال الفكري ممثاًل برأس المال البشري ورأس المال 

وإذ بينت  ،(Kiang et al., 2016االبداعي في تحسين األداء التنافسي ) االجتماعي ورأس المال

أن رأس المال البشري يؤدي دور الوسيط في العالقة بين Nieves and Quintana(2102 )  دراسة

شري، وهو البممارسات الموارد البشرية واالبداع فإن ذلك يعني بطبيعة الحال وجود أثر لرأس المال 

 رأس المال االستراتيجي، في تحسين االبداع.    جزء ال يتجزأ من

وعلى الرغم مما تقدم، اال أن الدراسات التي تناولت العالقة بين التعلم االستراتيجي ورأس 

المال االستراتيجي واألداء التنافسي في بيئة منظمات األعمال العربية بحسب علم الباحثة ما زالت 

رفية متمثلة بعدم دراسة المتغيرات الثالثة معًا لالستفادة من قليلة، األمر الذي أظهر وجود فجوة مع

دراسة وهذا أحد أهم محفزات القيام بال نتائجها في البنوك بشكل عام والبنوك االردنية بشكل خاص

 . الحالية

 (: مشكلة الدراسة8 ـ 0)

 ارية ، ، بضمنها البنوك التج تنبع مشكلة الدراسة الحالية من عدم ايالء الباحثين والمنظمات

ألداء التنافسي التي يفترض به أن يحظى بها. األمر الذي أد  الى عدم وضوح هذا المفهوم ل أهمية

بالنسبة لكثيرين، سواء من حيث التعريف أو من حيث األبعاد المستخدمة في قياسه أو تطبيقة هذا 
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داء ورأس المال االستراتيجي وعالقتها باأل من جهة، وعدم االهتمام بمتغيرات التعّلم االستراتيجي

التنافسي من جهة أخر ، وهذه الحالة قد تضيع الفرصة على منظمات األعمال ومنها البنوك 

واقع هذه العالقات. وهذا في الفي ستثمار االالتجارية في االردن، إذ تحرمها االستفادة من فوائد 

لتي تم تحديدها من مصدرين، أولهما مراجعة هو المحور األساسي لمشكلة الدراسة الحالية وا

 األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وثانيهما االستطالع الميداني.

وقد تأكد للباحثة من خالل مراجعة األدبيات أن النقص الملحوظ في الدراسات التي تناولت 

تأثره  قياسه وأهميته ومد األداء التنافسي قد أوجدت حالة من عدم الدراية بماهية المفهوم وكيفية 

بغيره من المفاهيم؛ األمر الذي تمخض عنه فجوة معرفية زادت من غموضه، حيث أن بعض 

 الدراسات وضعت تصنيفات لألداء، ومن بينها األداء التنافسي دون االشارة الى المقصود به

(Testa et al., 2011  ؛Kiang et al., 2016  ؛Almasarweh, 2016 .)خر ، ومن جهة أ

 ;Shan and Jolly, 2010استخدمت الدراسات السابقة أبعاد مختلفة في قياس األداء التنافسي )

Kiang et al., 2016; Mikalef et al., 2016 and Almasarweh, 2016 وذلك بسبب طبيعة )

المتغيرات التي تناولتها تلك الدراسات، واستخدام متغيرات ذات صلة بأصناف أخر  من األداء 

 ل األداء المالي والتشغيلي لقياس األداء التنافسي.  مث

كما ان الدراسات التي تخصصت بدراسة عالقة األداء التنافسي بالمتغيرات االخر  وخاصة 

إذ  .ة جدًا وتشكو من نقص واضحالتعّلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي ال زالت محدود

غالبية الدراسات الخاصة بعالقات األداء التنافسي على أن Shan and Jolly(2101 )  دراسةأكدت 

بالمتغيرات األخر  قد استندت الى تقارير الشركات أو كانت عبارة عن حاالت دراسية وليس 

الى أن اهتمام الباحثين بدراسة التعلم المنظمي  Siren(2102)  اشارت دراسةكما  دراسات ميدانية.

جدًا.  الدراسات التي تناولت التعلم االستراتيجي تعد قليلة لم يشمل التعلم االستراتيجي، ولهذا فإن



7 

ما زالت الحاجة قائمة الى اجراء المزيد من الدراسات التي تتناول طبيعة العالقة بين رأس المال ف

 .   (Alzuod et al., 2017)البشري واألداء االبداعي للشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن 

الميداني األولي فكان عن طريق استخدام المقابالت المهيكلة التي أما الجانب االستطالعي 

من أجل التعرف  (العربي، والبنك االردني الكويتي أجرتها الباحثة في بعض البنوك التجارية )البنك

إلى آراء المديرين التي تخص مفهوم األداء التنافسي والسبل الممكنة لتعزيزه باستخدام استراتيجية 

 يمي ورأس المال االستراتيجي؛ إذ طرحت الباحثة االسئلة االتية :التعلم التنظ

ماذا يعني االداء التنافسي؟ وكيف يمكن تحقيقة؟ 

هل لديكم فكرة عن التعّلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي؟ 

وقد اتضح ان مفهوم األداء التنافسي ما زال غير واضحًا لد  أفراد العينة االستطالعية، 

ن كيفية العمل على تحسينه وذلك بسبب وجود خلط بين هذا المفهوم ومفاهيم أخر  مثل فضاًل ع

األداء المنظمي والمالي والتشغيلي، عالوة على أن بعض المديرين على غير دراية  كافية بمفهوم 

 التعّلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي وأهميتهما لألداء التنافسي. 

 (: أهداف الدراسة3 ـ 0)

 تشخيص أثر التعلم االستراتيجي في األداء التنافسي هو الحالية للدراسة الهدف الرئيسي

 آلتية: ا الفرعية  بوجود رأس المال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا، وذلك من خالل تحقيق األهداف

المفاهيم األساسية لمتغيرات الدراسة )التعلم االستراتيجي، ورأس المال  علىالتعرف  .1

االستراتيجي، واألداء التنافسي( وطبيعة العالقات بينها من خالل مراجعة األدبيات المتخصصة 

 والدراسات السابقة.  

تجارية لتحديد واقع التعلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي واألداء التنافسي في البنوك ا .2

 في األردن. 
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الكشف عن األثر المباشر ألبعاد التعلم االسراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية، وتوزيع  .3

المعرفة االستراتيجية، وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في رأس المال 

لمال الثقافي(، وفي األداء االستراتيجي )رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعي، ورأس ا

التنافسي )أداء االبداع، وأداء المنتج، وأداء المبيعات(، واألثر المباشر لرأس المال االستراتيجي في 

 األداء التنافسي في البنوك التجارية في األردن. 

اختبار األثر غير المباشر ألبعاد التعلم االستراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية، وتوزيع  .4

المعرفة االستراتيجية، وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء 

 .ًا في البنوك التجارية في األردنالتنافسي  بوجود رأس المال االستراتيجي متغيرًا وسيط

 (:  أهمية الدراسة  4 ـ 0)
 تي:يمكن بيانها على النحو اآلتعد الدراسة ذات أهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، 

 همية النظرية:ألا

  تسهم الدراسة في سد جزء من الفراغ الحاصل في موضوعات حديثة معاصرة في األدب

االستراتيجي هي )التعلم االستراتيجي، ورأس المال االستراتيجي، واألداء التنافسي( وتقدم 

  .الفكري لهذه الموضوعاتيحقق فهم لالطار بشكل  وابعادها هاتحلياًل لمحتويات

  الجراء دراسات مستقبلية من خالل تسليط الضوء على  الحالية االفاقالدراسة نتائج تفتح

 . الزال يكتنفها الغموضموضوعات 

 األهمية التطبيقية:

  تساعد النتائج التي تتوصل اليها الدراسة متخذي القرارات في البنوك التجارية في األردن

التنافسي لهذه البنوك، اذ أنها تسلط الضوء على المتغيرات المهمة المؤثرة  على تطوير األداء

 فيه.
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  ي البنوكأس المال االستراتيجي فتساهم النتائج في تعزيز التعلم االستراتيجي واستثمار ر. 

  القرارات في البنوك التجارية في األردن على تطوير  متخذيتساعد نتائج الدراسة الحالية

فسي من خالل اسليط الضوء على اهمية المتغيرات التي تسهم في تطوير هذا االداء التنا

 األداء.

  تساهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في توجيه البنوك المبحوثة حول كيفية اإلستثمار

 في رأس المال االستراتيجي لزيادة فعالية االداء التنافسي.
 

 أسئلة الدراسة وفرضياتها(:  5ـ  0)

 الدراسة الى االجابة عن مجموعة األسئلة االتية:تسعى 

ما واقع التعلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي واألداء التنافسي في البنوك التجارية  .1

 في األردن؟

ما أثر التعلم االستراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية، وتوزيع المعرفة االستراتيجية،  .2

اء وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء التنافسي )أدوتفسير المعرفة االستراتيجية، 

 االبداع، وأداء المنتج، أداء المبيعات( في البنوك التجارية في األردن؟

ما أثر التعلم االستراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية، وتوزيع المعرفة االستراتيجية،  .3

ستراتيجي اتيجية( في رأس المال االوتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستر 

)رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعي، ورأس المال الثقافي( في البنوك التجارية 

 في األردن؟
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ما أثر رأس المال االستراتيجي )رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعي، ورأس المال  .4

جارية منتج، وأداء المبيعات( في البنوك التالثقافي( في األداء التنافسي )أداء االبداع، وأداء ال

 في األردن؟

ما اثر التعلم االستراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية، وتوزيع المعرفة االستراتيجية،  .5

وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء التنافسي بوجود 

 في البنوك التجارية في األردن؟ رأس المال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا 

 وذلك على النحو اآلتي:اآلتية، ت وعليه، تم صياغة الفرضيا

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: "زيع انشاء المعرفة االستراتيجية، وتو للتعلم االسـتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

في األداء  (وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجيةالمعرفة االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن

 الفرضيات الفرعية التالية:ينبثق عنها 

1-1HO: "ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــائية

في  (االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجيةوتوزيع المعرفة 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة بداع للبنوك التجارية في األردنأداء اإل

2-1HO: "ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــائية

في  (االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجيةوتوزيع المعرفة 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردن المنتجأداء 
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3-1HO: "ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــائية

في  (االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجيةوتوزيع المعرفة 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردن المبيعاتأداء 

  الثانيةالفرضية الرئيسة 

2HO: "توزيع و انشاء المعرفة االستراتيجية، للتعلم االسـتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

في رأس المال  (المعرفة االستراتيجية، وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستراتيجية

   ".(  0.05) عند مستوى داللةاالستراتيجي للبنوك التجارية في االردن 

  الثالثةالفرضية الرئيسة 

3HO: "وك للبن األداء التنافســــيفي رأس المال االســــتراتيجي ل ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللةالتجارية في االردن 

  الرابعةالفرضية الرئيسة 

4HO: "للتعلم االســــتراتيجي في األداء التنافســــي بوجود رأس  ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المال االستراتيجي متغيرًا وسيطاً 

 الفرضيات الفرعية التالية:ينبثق عنها 

1-4HO: "بوجود رأسبداع أداء اإلفي للتعلم االســـتراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــائية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردنالمال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا 

2-4HO: "بوجود رأس المنتجأداء في للتعلم االســــتراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردنالمال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا 
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3-4HO: "رأس  بوجود المبيعاتأداء في للتعلم االستراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردنالمال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا 

 (:  أنموذج الدراسة6 ـ 0)

المكونة مجموعة من المتغيرات  موضحًا فيهأنموذج الدراســة  (2 - 1)يّصور الشكل  

 للدراسة الحالية

 

 (2 - 1) الشكل

 انموذج الدراسة

 المصدر: من إعداد الباحثة بناء على الدراسات التالية:

Shan and Jolly (2010), Siren( 2010),Boyer (2016), Al-jawazneh and Al –

Awawdeh (2016) 
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 (:  حدود الدراسة7 ـ 0)

 :حدود الدراسة الحالية ، هي 

 .الحدود المكانية: البنوك التجارية في األردن في العاصمة عمان 

  2217/2218الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل العام الدراسي 

  :اقتصرت الدراسة على المديرين )المستويات االدارية العليا والوسطى الحدود البشرية

ة ، ألنهم األقدر في اإلجابجارية في األردن في العاصمة عمانواالشرافية( في البنوك الت

 على فقرات اإلستبانة والتعامل مع متغيرات الدراسة الحالية.

 ستراتيجي )انشاء المعرفة الحدود العلمية: اعتمدت الدراسة اربعة أبعاد للتعلم اال

االستراتيجية، وتوزيع المعرفة االستراتيجية، وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة 

االستراتيجية(، وثالثة أبعاد لألداء التنافسي )أداء االبداع، وأداء المنتج، وأداء المبيعات( 

رأس المال االجتماعي، ورأس وثالثة أبعاد لرأس المال االستراتيجي )رأس المال البشري، و 

 المال الثقافي(.

 :الدراسة محددات(:  2 ـ 0) 

 تمثلت محددات الدراسة الحالية بما يأتي:

 الدراسة الحالية على القطاع المصرفي في األردن، ونظرًا لتباين القطاعات فيما بينها  طبقت

فإنه من غير الممكن تعميم نتائج الدراسة على بقية القطاعات األخر  ويقتصر تعميم 

 نتائجها على المجتمع الذي سحبت منه عينتها.

 ي قد عمان ، وبالتال العاصمة في األردن في التجارية اجريت الدراسة الحالية على البنوك

 يصعب تعميم نتائجها على البنوك غير التجارية .
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  تعاملت الدراسة الحالية مع بيانات ومعلومات من البنوك التجارية في البيئة االردنية ، وهذا

 يعني صعوبة تعميم نتائجها على البنوك المماثلة خارج االردن. 

  البيانات في االستبانة الموزعة على المديرين في تتمثل أداة الدراسة المستخدمة في جمع

البنوك محل الدراسة، وبالتالي فإن النتائج التي تتوصل اليها الدراسة محددة بمد  صدق 

 وثبات هذه األداة.

 (:  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية9 ـ 0)

 (Strategic Learningالتعلم االستراتيجي )

يعرف التعلم االستراتيجي بأنه شكاًل خاصًا من التعلم المنظمي يصف قدرة المنظمة على 

معالجة المعلومات على المستو  االستراتيجي بطريقة تعمل على تجديد االستراتيجيات المنظمية 

 (.Siren, 2012لكي تحافظ على مركزها التنافسي )

اء المعرفة، )انش التي تشمل من المتغيرات ويعرف التعلم االستراتيجي اجرائيًا بأنه مجموعة

وتفسير المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة( ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد 

بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة بمجال التعلم  البنوك التجارية في عمان العينة

 االستراتيجي.

 (Strategic Knowledge Creation)انشاء المعرفة االستراتيجية 

يعرف انشاء المعرفة االستراتيجية بأنه الخطوة األولى في عملية التعلم االستراتيجي، وتتمحور 

حول مسح البيئة المنظمية الخارجية من أجل رصد كافة القضايا أو األحداث محتملة التأثير في 

منظمة ذ ال يركز فقط على التوجهات الحالية للالمنظمة. ويتسم هذا النوع من المسح البيئي باالبداع ا

بل يتخطاها الى البحث عن فرص جديدة مثل األسواق والخبرات التكنولوجية الجديدة التي تقدم 

 (. Al-jawazneh and Al –Awawdeh, 2016قيمة استراتيجية للمنظمة )
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لبنوك ادة من بيئة ويعرف انشاء المعرفة االستراتيجية اجرائيًا بأنه جمع المعلومات الجدي

ي ويقاس بالدرجة الكلية الت، بهدف استخدامها في فتح آفاق جديدة للمنظمةالتجارية في عمان 

 يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة بانشاء المعرفة االستراتيجية.

 (Strategic Knowledge Interpretationتفسير المعرفة االستراتيجية )

يعرف تفسير المعرفة االستراتيجية بأنه العملية التي تتضمن اعطاء معنى للمعلومات الجديدة 

المكتسبة خالل عملية انشاء المعرفة باالضافة الى تطوير فهم مشترك لهذا المعنى بين أفراد 

صف القدرة يالمنظمة، ولهذا فإن تفسير المعرفة االستراتيجية ذو صلة باالستنتاج االستراتيجي الذي 

المعرفية للمنظمة من حيث ادراك مد  مالئمة وفائدة المعرفة المطورة وتوافقها مع فرص األعمال 

 (.Idris and AL-Rubaie, 2013المتاحة للمنظمة )

ويعرف تفسير المعرفة االستراتيجية اجرائيًا بأنها اعطاء المعرفة المكتسبة معنى مشترك 

عينة بعد ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد ال، او تطبيقهاوبيان أهميتها تمهيدًا لرفضها 

 االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة بتفسير المعرفة االستراتيجية.

 (Strategic Knowledge Distributionتوزيع المعرفة االستراتيجية )

رد بين األفراد تو  الفيقصد بتوزيع المعرفة االستراتيجية نشر المعرفة المكتسبة على المس

والجاعات داخل المنظمة من خالل المناقشات والتفاعالت. وتعد االتصاالت الرسمية وغير الرسمية 

 (. Siren, 2012من الوسائل التي يمكن استخدامها لنشر المعرفة االستراتيجية )

ختلف الوحدات مويعرف توزيع المعرفة االستراتيجية اجرائياً بأنه ايصال المعرفة الجديدة الى 

، ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة  البنوك التجارية في عمان في

 على فقرات االستبانة المتعلقة بتوزيع المعرفة االستراتيجية.
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 (Strategic Knowledge Implementationتطبيق المعرفة االستراتيجية )

في  االستراتيجية بأنه تنفيذ التوجهات االستراتيجية التي تم تصميمهايعرف تطبيق المعرفة 

ضوء المعرفة االستراتيجية التي اكتسبتها المنظمة من أجل تحقيق التجديد المنظمي والتنافسية 

(and Jitnom, 2010 Ussahawanitchakit). 

تم تفسيرها  التي أجرائيًا بأنه وضع المعرفة الجديدة ويعرف تطبيق المعرفة االستراتيجية

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على ، وتوزيعها موضع التنفيذ

 فقرات االستبانة المتعلقة بتطبيق المعرفة االستراتيجية.

 (Strategic capitalرأس المال االستراتيجي )

لخطط التخطيط االستراتيجي وتنفيذ ايعرف رأس المال االستراتيجي بأنه قدرة المنظمة على 

 ( .Hodgkinson and Hughes, 2012االستراتيجية بنجاح )

ويعرف رأس المال االستراتيجي اجرائيًا بأنه مجموعة من المتغيرات التي تشمل )رأس المال 

البشري، ورأس المال االجتماعي، ورأس المال الثقافي(، ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها 

 بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة بمجال رأس في البنوك التجارية في عمان فراد العينةأ

 المال االستراتيجي.  

 (Human Capitalرأس المال البشري )

يعرف رأس المال البشري بأنه القدرات والمهارات والخبرات التي تمتلكها الموارد البشرية في 

 (.Ozkan et al., 2017المنظمة )

لبنوك اويعرف رأس المال البشري اجرائيًا بأنه المعرفة الموجودة لد  الموارد البشرية في 

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات  التجارية في عمان

 االستبانة المتعلقة برأس المال البشري.  
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 (Social Capitalرأس المال االجتماعي )
يعرف رأس المال االجتماعي بأنه كمية وجودة العالقات االجتماعية التي تربط المنظمة 

بالمنظمات األخر ، وتتضمن مجموعة الموارد في شبكة عالقات المنظمة والتي تعمل على تشجيع 

االبداع من خالل تشارك أفضل الممارسات، وتحسين كفاءة تنفيذ العمليات التنظيمية، وتحقيق عائد 

 (.Dalkir, 2013لى للمنظمة )أع

ية مع األطراف الخارجالبنوك التجارية ويعرف رأس المال االجتماعي أجرائيًا بأنه عالقات 

ا أفراد العينة ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليه التي تثق بها وتتعلم منها كيفية تحقيق أهدافها

 االجتماعي. بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة برأس المال

 (Cultural Capitalرأس المال الثقافي )

يعرف رأس المال الثقافي بأنه القيم والعادات والقواعد التي تهيمن ويمكن استخدامها كأداة 

 (.Kamin and Anker, 2014استراتيجية التخاذ القرارات المتعلقة بالتوجه االستراتيجي )

 اتهاالمنظمة وعاداتها ومعتقداتها المؤثرة في توجه ويعرف رأس المال الثقافي اجرائيًا بأنه قيم

االستراتيجية، ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة 

 المتعلقة برأس المال الثقافي.  

 (Competitive Performanceاألداء التنافسي )

يجعل المنظمة قادرة على امتالك مركز تنافسي يعرف األداء التنافسي بأنه األداء الذي 

متميز في السوق اذ انه نابع من قدرة المنظمة على سرعة تقديم المنتجات في السوق، االلتزام 

بمواصفات المنتجات، المرونة في تغيير المزيج االنتاجي، تخفيض كلفة العملية االنتاجية، جودة 

 (.Phan et al., 2011ائن )المنتجات ومواصفاتها التشغيلية، ودعم الزب
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اء )اداء االبداع ، واد المتمثلة بويعرف األداء التنافسي أجرائيًا بأنه مجموعة من االبعاد 

، سينعلى تقديم التوليفة المثلى للزبائن بصورة أفضل من المناف التي تساهمالمنتج، واداء المبيعات( 

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة 

 بمجال األداء التنافسي.  

 (Innovation Performanceأداء االبداع )

يعرف أداء االبداع بأنه النسبة التي يشكلها عدد المنتجات الجديدة التي تقدمها المنظمة من 

 (. Shan and Jolly, 2010المتوفرة لديها )مجموع المنتجات 

زة للزبائن، من توليفه ممي البنوك التجارية في عمانويعرف أداء االبداع أجرائياً بأنه ما تقدمه 

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة 

 بأداء االبداع.  

 (Product Performanceأداء المنتج )

يعرف أداء المنتج أجرائيا بأنه مجموعة المزايا التي يمتلكها المنتج من حيث الجودة، السعر، 

 (.Sadikoglu and Olcay, 2014الكلفة، التشغيل، والقدرة على المنافسة في السوق )

ويعرف أداء المنتج أجرائيًا بأنه ما يمتلكه المنتج من مزايا تفوق االمنتجات المنافسة ويقاس 

بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة بأداء 

 المنتج. 

 (Sales Performanceأداء المبيعات )

 ويعكس مساحة الحصة السوقية  نوي لنمو المبيعاتيعرف أداء المبيعات بأنه المعدل الس

(Shan and Jolly, 2010.) 

افسة، حصة سوقية من البنوك التجارية في عمانويعرف أداء المبيعات أجرائيًا بأنه امتالك 

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة بعد االجابة على فقرات االستبانة المتعلقة 

 بأداء المبيعات.  
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  المقدمة: (1ـ  2)
  التعلم االستراتيجي: (2ـ  2)
 رأس المال البشري : (3ـ  2)
   االداء التنافسي:  (4ـ  2)
 الدراسات السابقة العربية واألجنبية:  (5ـ  2)
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:  (6ـ  2)
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

ُخصصت محتويات هذا الفصل ومعلوماته لمناقشة األطر النظرية لمتغيرات الدراسة من 

 (.1 – 2خالل بيان مفاهيمها وأهميتها وأبعادها، وكما هو موضح بالشكل )

 

 (1 – 2الشكل )

 مخطط سير معلومات الفصل الثاني وحقائقه

 

 (: المقدمة0 ـ 8)
في بيئة األعمال المعاصرة برزت مفاهيم جديدة في أوساط الباحثين األكاديميين والممارسين 

كان من أهم المفاهيم التي حظيت باهتمام متزايد  االستراتيجيفي مجال المنظمات. ولعل التعلم 

 في العقدين األخيرين من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي ال سيما بعد النجاح الباهر الذي

ل واستقراء بوصفه عملية تفاع االستراتيجيحققته العديد من المنظمات بعد تبنيها منهج التعلم 
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واستكشاف ومواجهة مستمرة للتحديات البيئية بما يمّكن المنظمة من إيجاد الحلول واختيار البدائل 

 فسي. االتي تحقق التحسين المستمر أو التغيير الجذري لسلوكها لضمان بقاءها وتفوقها التن

وتزامنت تلك االهتمامات مع التحوالت الجذرية التي شهدها العالم نحو عصر المعرفة   

إلى  وكيفية االستفادة منه وتحويله رأس المال االستراتيجيوالمعلومات الذي يركز على استثمار 

 سياقات عمل ونماذج سلوك بصورة مستمرة.

اءة نافس بمنطق اقتصاديات الكلفة والكفوانسجاما مع هذه التحوالت، تراجعت أسبقيات الت 

مستويات  رأس مال استراتيجي لتحقيقوتحقيق األرباح أمام المنطق الجديد للمنافسة المتمثل بامتالك 

يتحّول من مجرد تحقيق عائد مالي أو  االداء التنافسي، مما جعل النظر إلى أداء اتنافسية عالية

حقق للمنظمة ميزة تنافسية ال سيما من خالل ي عيتحقيق أداء إبدا حصة سوقية مستهدفين إلى 

 بطريقة يصعب على المنافسين محاكاتها.  رأس المال االستراتيجيإدارتها 

وإنسجامًا مع ما سبق، فإن الفصل الحالي ناقش األطر النظرية لكل من التعلم االستراتيجي 

 ورأس المال االستراتيجي واالداء التنافسي.

 (: التعلم االستراتيجي8 ـ 8)
 تطور التعلم االستراتيجي ومفهومه(: 0 ـ 8 ـ 8)

إعتبر التعلم االستراتيجي أحد مكونات العقل االستراتيجي الذي يتفاعل مع مكوناته كاإلدراك، 

والتفكير. فاإلهتمام بتنظيم التعلم االستراتيجي حسب قواعد معينة تالئم المنظمات لتحويلها إلى 

م على نحو يساعدها على اإلستجابة لطلبات المتعاملين معها، وكذلك اإلهتمام بآليات منظمات تعل

تبادل المعلومات وإدارة الشراكة االستراتيجية في بيئة المنافسة العالمية والدولية والمحلية، يعتمد 

ي ئعلى تشخيص مجاالت إستثمار التعلم االستراتيجي بأبعاده التي تحتاجها تلك المنظمات )الطا

   (.2112والخفاجي، 
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تواجه المنظمات عدد من التحديات التي تفرضها عليها البيئات التي تتسم بغموضها لذلك 

وصعوبة التنبؤ بها، إذ أنها بيئات مضطربة ويكتنفها الكثير من الالتأكد؛ األمر الذي استدعى أن 

 عها.لبيئية والتكيف متكون المنظمات ذات مقدرة أكبر من ذي قبل على االستجابة للمتغيرات ا

وبصورة مقاربة، يمكن تحقيق التغيير المطلوب في مقدرة المنظمة على التكّيف واالستمرارية 

الذي يجعل المنظمة في االستراتيجي  من خالل الدمج بين االدارة االستراتيجية للمنظمة والتعلم

جيات تغيير االستراتي حالة من التجديد االستراتيجي الذي يحمل في طياته العمل الدؤوب على

 (. Anderson, et al., 2009المنظمية بما يتفق ومتطلبات التغّيرات البيئية )

تتخذ المنظمات الساعية الى امتالك هذه المقدرة مدخاًل استراتيجيًا يقوم على احداث نوع إذ 

هذا  ةمن التغيير في النظام المنظمي، يشمل مدخالته وعملياته ومخرجاته، بهدف تحسين مقدر 

النظام أو مكوناته على تحقيق األهداف التي يفترض به كما تم التخطيط له أن يحققها، ويعرف 

 (.Bryson, 2018هذا المدخل بالتعلم االستراتيجي )

الى التعلم االستراتيجي بوصفه نوعًا من التعلم يؤدي الى توليد معرفة جديدة يمكن  نظر

توظيفها من قبل المنظمة النتاج المعرفة االستراتيجية، وتطوير استراتيجياتها، واحداث التغيير 

(. ولعل هذه السمة في التعلم AL-Jawazneh and AL-Awawdeh, 2016االستراتيجي )

والمتمثلة في امكانية تطوير الخطط االستراتيجية بما يواكب التغيرات في البيئة االستراتيجي، 

 (.Alenzy, 2018المنظمية هي التي جعلت من التعلم االستراتيجي محط أنظار المنظمات )

القول أن تطور مفهوم التعلم االستراتيجي قد جاء نتيجة لسعي  في ضوء ما تقدم، يمكن

درة على االستجابة للتغيرات البيئية والتكيف معها من خالل توليد المعرفة المنظمات إلى امتالك المق

االستراتيجية واستخدامها في التطوير المتجدد لالستراتيجيات المنظمية. وقد ظهر جوهر تطور هذا 

 المفهوم جليًا في تعريفات الكّتاب والباحثين التي هدفت إلى بيان ماهية التعلم االستراتيجي.
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ريادي في بناء التعلم االستراتيجي هي التوجه ال ثانيةخر ، تم التركيز على ركيزة ومن جهة أ

للمنظمة، كما أشار بذلك التعريف الذي صّور التعلم االستراتيجي بأنه المحصلة النهائية التي 

تتوصل اليها المنظمة بعد مراجعتها لحاالت النجاح واالخفاق التي شهدتها المنظمة جراء الريادية 

تي مارستها وما تزال، والخروج بقائمة من الدروس المستفادة وصياغتها بهيئة معرفة جديدة يتم ال

استخدامها في تعديل أو تغيير االستراتيجيات المطبقة حاليًا في المنظمة واستبدالها باستراتيجيات 

 (. Anderson et al., 2009جديدة )

 لجة المعلومات االستراتيجية، كما وردتتمثلت في المقدرة على معا ثالثةفضاًل عن ركيزة 

في التعريف الذي وصف التعلم االستراتيجي بأنه مقدرة المنظمة على معالجة ما تشّكل لديها من 

معلومات استراتيجية والتوصل الى مخرجات معرفية تستخدمها المنظمة لتحديث استراتيجياتها 

 (. Siren, 2012لسوق )وتعزيز مقدرتها على االحتفاظ بمركزها التنافسي في ا

وإن تعددت المداخل التي انطلق منها الباحثون في تعريف التعلم االستراتيجي، األ أن 

تعريفات هذا المفهوم قد اتفقت عمومًا على جملة من الركائز التي يقوم عليها. ومن أمثلتها ركيزة 

التعلم المنظمي  يجي شكالً منالتجديد االستراتيجي التي وردت في التعريف الذي عّد التعلم االسترات

القائم على استخالص المعرفة االستراتيجية واستخدامها في تطوير استراتيجيات جديدة انسجامًا مع 

 (. Al-Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016متطلبات التجديد االستراتيجي )

ليها بأنها ا وتتضح الركيزة الرابعة للتعلم االستراتيجي من خالل طبيعة هذه العملية والنظر

عملية تفاعلية، بغض النظر عن المعلومات التي تعتمد عليها سواء كانت رسمية أم غير رسمية، 

والتي تعني أن عملية التعلم االستراتيجي عبارة عن استجابة لمواقف وظروف متغيرة في البيئة 

تحسين الفاعلية  علىالتنظيمية بطريقة تأخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية المحيطة مع التركيز 

  (.Rascão, 2018التنظيمية )
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أما الركيزة الخامسة المتعلقة بالرقابة والتغذية الراجعة، فقد ظهرت في التعريف الذي وصف 

التعليم االستراتيجي بأنه العملية التعلمّية القائمة على ممارسة الرقابة المستمرة على تنفيذ 

ة ظمة، واستخدام التغذية الراجعة بشأن نتائج األنشطة الرقابياالستراتيجيات المطبقة حاليًا في المن

 (.Dizaji et al., 2018في اجراء التعديالت التصحيحية المطلوبة على االستراتيجيات )

وانسجامًا مع التعريفات السابقة للتعلم االستراتيجي، يفهم أن التعليم االستراتيجي وسيلة تفيد 

مواردها بما يعزز مقدرتها على التكّيف والتقليل من تأثيرات المخاطر المنظمة في تعّلم كيفية ادارة 

(. عالوة على أن التعليم االستراتيجي يعمل على توسعة Marhamat et al., 2018التي تواجهها )

 (.  Ebrahini, 2018)تصورات المنظمة بشأن سيناريوهات التخطيط المستقبلي 

مة اتيجي يمثل عملية تغيير القاعدة المعرفية للمنظالتعلم االستر وعليه، تر  الباحثة بأن 

والروتينيات الخاصة بها من خالل تحسين قدراتها، وتطوير ذاتها، وتفعيل عالقاتها مع والكفايات 

بيئتها، والتكّيف مع ظروفها ومتغيراتها الداخلية والخارجية، وتهيئة العاملين فيها لمتابعة واكتساب 

  التطوير والتمّيز.المعرفة وتوظيفها ألغراض 

 التعلم االستراتيجي  (: أهمية8 ـ 8 ـ 8)
تتعد  أهمية التعلم االستراتيجي مجرد كونه عملية الكتساب المعرفة االستراتيجية وتوظيفها 

في صياغة استراتيجيات جديدة يفترض بها أن تعزز قدرة المنظمة على الّتكيف مع المتغيرات في 

خذ البيئة التنظيمية والتحوط لها، إلى كونه ضرورة ملحة يجب على المنظمات االلتفات اليها واأل

 بها. 

 بـ: تتجلى أهمية التعلم االستراتيجي بأنAnderson, et al., (2112 ) أكد

  .تجسيد القيمة اإلستراتيجية للمنظمة 
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  تزود المنظمة بسلسلة من اآلليات التي تحقق من خاللها مزايا عديدة يجدها المنافسون

 صعبة التقليد.

  موقعها التنافسي من خالل اإلبداعتولد أداًء متفوقًا يمكنها من التنافس والحفاظ على 

 كمن من خالل:ت( بأن أهمية التعلم االستراتيجي 2102) Siren فيما حدد

  مساعدة المنظمة من خالل التعرف بسرعة على التغيرات في البيئة واغتنام الفرص المتاحة

 فيها.

   دعم المنظمة في تحقيق التكّيف المنظمي طويل األجل وذلك ألن ادارة عمليات المعرفة

تتم على المستو  االستراتيجي وتسهم في التجديد االستراتيجي الذي يجعل المنظمة قادرة على 

 التكيف. 

 تمكين المنظمة من تعديل أهدافها واجراءاتها واستراتيجياتها الحالية وتطوير استراتيجيات 

 جديدة تجعلها قادرة على التميز والمنافسة.

ويمكن التعرف إلى أهمية التعلم االستراتيجي من خالل المفارقة بينه وبين التخطيط 

االستراتيجي، ففي حين يشكل التخطيط االستراتيجي الوجه الصريح لعملية التخطيط ووضع الخطط 

(. Sirén & Kohtamäki, 2016اآلخر )االستراتيجية فإن التعلم االستراتيجي هو وجهها الضمني 

طبيقاتها. ومن وت أهمية التعلم االستراتيجي ال تقل عن أهمية بقية أركان االدارة االستراتيجيةإذ أن 

( و 2102) Waribugo  نأمثلة منافع التعلم االستراتيجي التي تجنيها المنظمة، ما ذكره كاًل م

De Romemont, et al., (2102:) 

  التوافق بين المنظمة وبيئتها.تحقيق 

 .مساعدة المنظمة في سعيها لتحقيق الرؤية المنظمية 

 .دعم التغيير االستراتيجي في المنظمة وتطوير االستراتيجيات الطارئة 
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 .تعزيز التفكير االستراتيجي الذي يعد ركنًا رئيسًا في البناء المنظمي 

 االستراتيجي من خالل:( أهمية التعلم 2017) ,.Moon, et alفيما حدد 

  ،زيادة فاعلية القدرات الديناميكية للمنظمة 

  القدرة على زيادة مبادرات اإلبداع اإلستراتيجي 

 تعزيز قدرات المنظمة على االستجابة للتغيرات الحاصلة في بيئة عملها. 

( إلى األهمية السابقة، بان التعلم االستراتيجي يساعد المنظمة 2102) Brysonويضيف 

على التعرف إلى الحالة التي يجب أن تكون عليها رؤية المنظمة واهدافها من حيث المثالية 

والواقعية وإمكانية تحقيقها، والعمل على تحسين مستو  األداء االبداعي والسوقي للمنظمة 

(Cabrilo and Dahms, 2018ومساعدة المنظمة في تحسين أداء منتجاتها ،) (Jimenéz-

Jimenéz, et al., 2018 .) ومساعدتها كذلك في تحقيق الميزة التنافسية من خالل تزويدها بالمعرفة

 .(Bolisani and Bratianu, 2018االستراتيجية )

Rascão (2102 ) من خالل الطرح الذي قدمهأهمية التعلم االستراتيجي ذلك يمكن فهم وب

االستراتيجيات المدروسة هما:  إذ مّيز بين نوعين رئيسين من االستراتيجيات المنظمية

واالستراتيجيات الطارئة، معّرفاً االستراتيجيات المدروسة بأنها تلك القائمة على الخطط المعدة مسبقًا 

التي تأسست خالل عملية التخطيط االستراتيجي، واالستراتيجيات الطارئة بأنها تلك التي تأتي 

الخطط  التغيرات البيئة. وهذا يعني أننتيجة التعلم االستراتيجي بصورة استجابة للمتطلبات و 

االستراتيجية الطارئة التي تعد حصيلة التعلم االستراتيجي تكمل الخطط االستراتيجية المعدة مسبقًا 

وتعالج جوانب قصورها من خالل أخذ التغيرات البيئية بعين االعتبار وتعديل االستراتيجيات بما 

 يتناسب وتلك التغّيرات البيئية. 
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مما تقدم تر  الباحثة بأن أهمية التعّلم اإلستراتيجي تتركز في كونه وسيلة مهمة  وتأسيساً 

لتفوق المنظمات، ومصدرًا أساسيًا للتغيير اإلستراتيجي، إذ يمكن من خالله ضمان استمرارية 

 التفاعل بين المنظمة وبيئتها، واستجابة المنظمة للتغيرات البيئية بسرعة تفوق المنافسين عبر تثبيت

مجموعة من القيم والممارسات والسلوكيات التي يتطلبها التغيير، كما يسهم التعّلم اإلستراتيجي في 

تطوير العمليات العقلية واإلدراكية، وإثراء التراكم المعرفي الذي ينتج عنه اإلبداع في التفكير، 

 تدامة.ويضيف القيمة ألنشطة المنظمة ومخرجاتها الموجهة نحو توليد ميزة تنافسية مس
 

 التعلم االستراتيجي  (: أبعاد3 ـ 8 ـ 8)
تشير مراجعة األدب النظري الخاص بعملية التعلم االستراتيجي الى أن تركيز الباحثين قد 

انصب في المقام األول على المعرفة االستراتيجية باعتبارها جوهر هذه العملية، ولوحظ أن العوامل 

 بوصفها أبعاد للتعلم االستراتيجي ال تخرج عن كونها عملياتأو األبعاد التي استخدمها الباحثون 

تتعلق بالمعرفة، سواء من حيث الحصول على المعرفة، وتوزيعها وتشاركها، وفهمها أو تفسيرها، 

 وتطبيقها في السياق التنظيمية.

 وتعد المعرفة االستراتيجية بمثابة محصلة بديهية للتعلم االستراتيجي، ويمكن استخدامها من

قبل المنظمة لصياغة استراتيجياتها في ضوء نتائج العمليات الفرعية مثل انشاء المعرفة وتشاركها. 

وفي واقع األمر فإن المعرفة االستراتيجية تقلل من الفجوة بين ما يجب أن تعرفه المنظمة لتنفيذ 

يعية للمدخل الكلي باستراتيجياتها وبين ما تعرفه فعاًل، إذ أن المعرفة االستراتيجية تمثل نتيجة ط

الذي تأخذ به المنظمة لتحقيق التناغم بين ما لديها من مصادر معرفية والمتطلبات الفكرية التي 

 (.López-Nicolás and Meroño-Cerdán, 2011تحتاجها االستراتيجيات )

وفي حين تمثل المعرفة االسترايجية مادة التعلم االستراتيجي فإنه يمكن قياس التعلم 

اتيجي من خالل العمليات المتعلقة بالحصول على المعرفة االستراتيجية، وتوزيعها أو االستر 
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تشاركها، وتفسيرها، وتطبيقها. ومما يؤكد على ذلك استخدام ذات العمليات في دراسات سابقة 

 (. Siren, 2012; Al-Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016لقياس التعلم االستراتيجي )

اء أربعة أبعاد للتعلم االستراتيجي هي: انش ثة في دراستها الحاليةإعتمدت الباحوعليه، 

المعرفة االستراتيجية، توزيع المعرفة االستراتيجية، تفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة 

كونها األبعاد األكثر استخدامًا ومالءمة لقياس التعلم االستراتيجي  (Siren, 2012) االستراتيجية

-siren, 2012; usshawanitckit &Jitnom, 2010; Al) وفقًا للعديد من الباحثين مثل

Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016; waribugo, 2016  ;, 2102الشريف ,  ; 2102الفايز  ) 

 انشاء المعرفة االستراتيجيةأواًل: 

الستراتيجية ا توفير المعرفةهي  تتمثل الخطوة األولى من خطوات عملية التعلم االستراتيجي

للمنظمة في الحصول على المعرفة بداية أو اكتسابها من مصادرها المختلفة. وقد أطلق على هذه 

ا بل هالمرحلة في الدراسة الحالية انشاء المعرفة االستراتيجية، إذ ال تكون جاهزة في أماكن تواجد

 .تجر  عليها عمليات تجعل منها قابلة لالستخدام في المرحلة التالية من مراحل التعلم االستراتيجي

ومن أجل فهم المقصود بانشاء المعرفة االستراتيجية فإنه تجب االشارة أواًل الى مصادر 

 Anderson)األخطاء االستراتيجية التي سبق وأن ارتكبتها المنظمة الحصول عليها، ومن أمثلتها 

et al., 2009) ،( البيئة الخارجيةAl-Jawazneh and Al-Awawdeh, 2016 ،) والتغذية ،

(. اذ تشير هذه Dizaji et al., 2018الراجعة من عمليات الرقابة على تنفيذ استراتيجيات المنظمة )

المصادر الى أن طبيعة المعرفة تختلف باختالف المصدر، األمر الذي يعني أن تجميع المعرفة 

 المختلفة من المصادر المختلفة يتطلب تهيئتها قبل استخدامها. 

وتتمثل هذه العمليات، التي تعرف بالعمليات الفرعية النشاء المعرفة االستراتيجية، 

الحصول على المعرفة الضمنية من مصادرها الصريحة، والتفاعل  باالستيعاب الذي يعني
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االستنباط و االجتماعي الذي يمكن بواسطة التغذية الراجعة المنبثقة عنه بناء معرفة ضمنية جديدة، 

الذي يعني تحويل المعرفة الضمنية الى صريحة، والدمج الذي يصف تجميع المعرفة من مصادر 

 (. Papa et al., 2018وين معرفة جديدة )مختلفة ودمجها معًا بهدف تك

أن انشاء المعرفة االستراتيجية يتمثل في جمع المعلومات  ويظهر للباحثة من خالل ماتقدم

واألفكار الجديدة التي تتجاوز األسواق الحالية والتكنولوجيا المستخدمة، وجمع المعلومات الجديدة 

 ة إلى اكتساب المعرفة من االستراتيجيات التيتعلم أشياء جديدة في عملية تطوير الخدمات إضاف

 . تعتمد على التجريب والمخاطر السوقية العالية
  

 المعرفة االستراتيجية ثانيًا: توزيع

حظيت عملية توزيع المعرفة باهتمام متزايد من قبل المنظمات بسبب القناعة بأهميتها من 

وتحسين أدائها االبداعي واالقتصادي حيث أثرها االيجابي في مقدرة المنظمة على المنافسة، 

(Michna, 2018 ومن أهم آثار هذه العملية أنها تسهم في تحسين رأس المال الفكري في .)

 (. Akhavan and Khosravian, 2016المنظمة )

وتعرف عملية توزيع المعرفة االستراتيجية عن نشر المعرفة المكتسبة في المرحلة السابقة، 

المعرفة االستراتيجية، بين مختلف الوحدات في المنظمة، تمهيدًا للخطوة التالية وهي مرحلة انشاء 

كما تعرف (. Siren, 2012من خطوات عملية التعلم االستراتيجي وهي تفسير المعرفة االستراتيجية )

هذه العملية بأنها العملية التي تسمح للعاملين في المنظمة بالوصول الى المعرفة المتوفرة داخل 

 (. Tang, 2017منظمة واستخدامها )ال

والغرض األساسي بطبيعة الحال من عملية جمع المعلومات أو استقبالها ضمن عملية 

تشاركها ليس االحتفاظ بها بل نقلها الى الجهات المستفيدة منها، وهو ما يتم خالل العملية الفرعية 
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ن عدم برغبة من مستقبل المعرفة، ألالثانية المعروفة بنشر المعرفة، والتي يشترط فيها أن تتم 

 (.Tufail, et al., 2016الرغبة بتشاركها يعني فقدان جزء مهم منها أو فقدانها لقيمتها )

، وهي (Vangala et al., 2017ويطلق على هذه العملية تسمية أخر  هي تشارك المعرفة )

اًل ثم القيام العاملين في المنظمة أو تتضمن عمليتين فرعيتين هما: استقبال أو جمع المعرفة من قبل 

 (. Michna, 2018بنشرها على مستو  المنظمة ككل )

أن توزيع وتشارك المعرفة واحدة من عمليات التعلم  وتستخلص الباحثة في ضوء ماتقدم 

االستراتيجي إذ يتم بموجبها نشر المعرفة االستراتيجية وايصالها الى مستخدميها استعدادًا لتوظيفها 

تطوير االستراتيجات وذك من خالل إعتبار أن تبادل المعلومات االستراتيجية قاعدة سلوكية،  في

وأن تبادل هذه المعلومات من المفترض أن يكون فعال، إضافة إلى أن نشر المعلومات االستراتيجية 

  يجب أن يتم على مستو  كافة اإلدارات داخل المنظمة.
 

 المعرفة االستراتيجية ثالثًا: تفسير

يحظى تفسير المعرفة االستراتيجية بأهمية كبر  من منطلق أنها تسبق المرحلة األخيرة من 

مراحل التعلم االستراتيجي وهي مرحلة تطبيق المعرفة، إذ أنها تسهم في تطوير التفسير العام والفهم 

(. إذ تكمن فائدة تفسير King, 2009المشترك للمعرفة االستراتيجية ودورها في حل المشكالت )

المعرفة االستراتيجية بالنسبة للمنظمة في أنها توفر المعرفة المفيدة القابلة للتخزين واالستخدام 

(Evans, et al., 2015.) 

بأن تفسير المعرفة االستراتيجية يؤدي دورًا بال  األهمية من   Oluikpe(2102)فقد أكد 

 <عنى الذي يسهل معه جعلها أكثر قابلية لالستخدامحيث اعطاء هذه المعرفة الهوية والم
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رفة القول أن فاعلية تفسير المعرفة االستراتيجية تتجلى في تنقيج المعللباحثة وعليه، يمكن 

وتخليصها من الشوائب وجعلها ذات معنى ووضعها في قالب جاهز لالستخدام، وفي كونها العملية 

  ..االمعرفة التي تصاغ االستراتيجيات في ضوء نتائجهاألكثر تأثيرًا في فاعلية عملية تطبيق 

 المعرفة االستراتيجية رابعًا: تطبيق

يشير تطبيق المعرفة االستراتيجية وضع المعرفة المكتسبة المفّسرة موضع التنفيذ في حال 

 ثبوت أثرها االيجابي من جهة، وامكانية تحقيق هذا األثر من قبل المنظمة. 

المعرفة أهميتها من كونها المعيار الذي يمكن من خالله الحكم على وتكتسب عملية تطبيق 

قيمة المعرفة االستراتيجية. أي أن المعرفة االستراتيجية تكتسب صفة األهمية وتوصف بأنها قّيمة 

(. ومثال ذلك، إذا أرادت المنظمة الحصول Chen and Huang, 2009اذا كانت قابلة لالستخدام )

على معرفة استراتيجية ضمنية لد  فرد أو منظمة فإنه ال سبيل الى نقلها اال باحضار الفرد أو 

 المنظمة وتطبيقها على أرض الواقع. 

ويذكر أن عملية التعلم االستراتيجي تكتمل باكتمال تطبيق المعرفة االستراتيجية، والتي من 

 ,Sirénيظهر أثرها في احداث التجديد المنشود واكتساب المنظمة للمقدرة التنافسية )المفترض أن 

(، في حال تمت بفاعلية من خالل االستخدام األمثل للمعرفة االستراتيجية، وتجنب العثرات 2014

 (. Vangala et al., 2017السابقة، واتباع أفضل الممارسات في تطبيقها )

بأن تطبيق المعرفة االستراتيجية وان كانت المرحلة األخيرة في الباحثة  تستخلصمما سبق، 

دورة التعلم االستراتيجي اال أنها األكثر أهمية باعتبارها الهدف األهم الذي تسعى المنظمة الى 

 تحقيقه كونها ترتبط باستراتيجيات المنظمة التشغيلية، 

  سوق المنافسة. وتطوير سمعتها وصورتها في لتحسين خدمات المنظمة التي تسعى
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 (: رأس المال االستراتيجي3 ـ 8)
 االستراتيجي  (: مفهوم رأس المال0 ـ 3 ـ 8)

نهج عدد من الباحثين هذا النهج بالنظر الى الموارد االستراتيجية بأنها موارد غير ملموسة، 

نادرة ومن الصعب تقليدها. وتبعاً لذلك فقد استندت تعريفات الباحثين لمفهوم رأس المال االستراتيجي 

 من خالل الربط بين طبيعة الموارد المنظمية واستخداماتها االستراتيجية. 

استثماراً في شبكة العالقات االجتماعية واالستفادة  Hoyman and Faric (2112) عرففقد 

من الموارد التي تمتلكها، ضمن ما أشارت به نظرية رأس المال االجتماعي حيث تشكل العالقات 

 .االجتماعية موردًا لألفراد والجماعات

د في نوعين من الموار تمييز الباحثين ل من خاللظهرت فكرة رأس المال االستراتيجي وقد 

المنظمة هما: الموارد الملموسة والموارد غير الملموسة، إذ أن المقارنة بين هذين النوعين من 

الموارد من حيث إمكانية اكتسابها وتوظيفها تبين أن الحصول على الموارد غير الملموسة أكثر 

  (.Hodgkinson and Hughes, 2012صعوبة بالنسبة للمنظمات مقارنة بالموارد الملموسة )

رأس المال االستراتيجي بأنه موارد تمتلكها   Hodgkinson and Hughes (2102)وحدد

المنظمة وليس بمقدرة المنظمات المنافسة امتالكها أو تقليدها، وهي ذات أثر في تحقيق مركز 

 تنافسي متميز للمنظمة.

 يعرف رأس المال االستراتيجي في سياق المنظمات كما 

مجموعة المعارف والمهارات التي تستخدمها المنظمة في ادارة شبكة أنشطتها و عالقاتها بأنه 

 ,Kamin and Anker)  في اطار بالقيم والعادات والمعتقدات التي تؤمن بها   الداخلية والخارجية 

2014.)  
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ف مضامين ومحتويات المعار وعليه، تر  الباحثة أن رأس المال االستراتيجي يمثل حاصل 

رأس ) وشبكة العالقات الداخلية والخارجية للمنظمة ،( رأس المال البشري  والخبرات والمهارات)

 .(رأس المال الثقافيوالقيم والعادات والتقاليد  التي تؤمن بها المنظمة )، ( المال االجتماعي
 

 االستراتيجي  (: أهمية رأس المال8 ـ 3 ـ 8)

اقتصاد األعمال عنصرًا من عناصر االنتاج في شكل رأس المال االستراتيجي من منظور 

المنظمة، فإن منظور ادارة المنظمة يصفه بالمورد غير الملموس الذي يحقق للمنظمة قيمة مضافة، 

مقارنة بمنظور إدارة المعرفة الذي ير  فيه موردًا ال ينضب كما هو الحال بالنسبة لرأس المال 

نبع أهمية رأس المال االستراتيجي بالنسبة للمنظمة (. إذ تAlika and Aibieyi, 2014المادي )

Griffith, et al.,  (2101 )فوفقًا لرأي  من خالل مجموعة اآلثار االيجابية التي يوفرها للمنظمة،

رأس المال االستراتيجي يؤدي دورًا مهمًا من حيث تهيئة البيئة الخصبة لتحقيق األداء التنافسي بأن 

فكار توجيه المعرفة والمهارات نحو األ. فإن ذلك يبرر من وجهة نظر الباحثة بأنه يمكن من المتميز

مو األمر الذي يزيد من فرص ن، االبداعية، وتحسين جودة المنتجات وكفاءة العمليات التشغيلية

 لالمبيعات. عالوة على الدعم الذي تقدمه العالقات االجتماعية المثمرة التي توفر الخبرة وأفض

 . الممارسات في ظل القيم الثقافية المحفزة

ويضاف الى ذلك أن تحسين مستو  األداء االبداعي في المنظمة يرتبط برأس المال 

االستراتيجي فيها. كما أن أداء العمليات في المنظمة بما في ذلك مستو  الجودة والكفاءة يتعلق 

 (.López-Nicolás and Meroño-Cerdán, 2011برأسمالها البشري )

 (:Hodgkinson and Hughes, 2012في )رأس المال االستراتيجي أهمية تتمثل  كما

 .مساعدة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية 
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 .يرفع من مستو  أداء المنظمة 

 .يكسب المنظمة القدرة على تحقيق أهداف محددة مثل اكتساب الزبائن واالحتفاظ بهم 

 لمث من قبل العديد من الباحثين االهتمام برأس المال االستراتيجيووفقًا لما ذكر أعاله، فقد بدأ 

 ,.Battagello, et alمن حيث القيمة والندرة وعدم القدرة على التقليد لهذا النوع من رأس المال )

2015.) 

أن رأس المال االستراتيجي يشكل موردًا للميزة التنافسية وذلك ألن رأس ب وعليه، تر  الباحثة

هو المحدد الرئيس لكفاءة العمليات وجودة المنتجات، في ظل عدم قدرة  ستراتيجياالالمال 

 .المنظمات المنافسة على الوصول الى ذات المركز
  

 االستراتيجي  (: أبعاد رأس المال3 ـ 3 ـ 8)

يتمثل رأس المال االستراتيجي ألية منظمة بما لديها من رأس مال بشري ممثاًل بما يمتلكه 

وقد اعتمدت الدراسة  (،Della Torre, et al., 2018معارف ومهارات ومقدرات )موظفوها من 

الحالية في دراسة رأس المال االستراتيجي ثالثة أبعاد هي رأس المال البشري، ورأس المال 

اللذين أوضحا بأن  (2112العنزي وصالح ) االجتماعي، ورأس المال الثقافي، وذلك انسجامًا مع

االجتماعي يشمل العالقات المثمرة القائمة على تبادل المعرفة والخبرات ، وهذا يعني رأس المال 

 Vieregger (2102)إضافة إلى ما اكد عليه  أن رأس المال االجتماعي يدعم رأس المال البشري.

يغطي رأس ذ إ على أهمية الجانب البشري واالجتماعي والثقافي في تحقيق المخرجات االستراتيجية.

 ,Kamin and Ankerل الثقافي يغطي قيم ومعتقدات المنظمة التي تضبط آلية العمل فيها )الما

يتضمن رأس المال البشري المعرفة والمهارات والخبرة لد  الموارد البشرية في المنظمة كما (. 2014

 ذات األبعاد الثالثة،  Boyer( 2102دراسة )اعتمدت . وقد (2102)صالح، 
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ويمكن تبرير استخدام هذه األبعاد الثالثة لتقييم رأس المال االستراتيجي من خالل النظر الى هذه 

 (. Hodgkinson and Hughes, 2012) رأس المالاألبعاد بأنها شاملة وتغطي مختلف أبعاد 

 رأس المال البشري  أواًل: 

ظهر مفهوم رأس المال البشري في مطلع الستينيات اذ تبّين حينها أن عوامل االنتاج التقليدية 

األربعة ليست كافية لتفسير نمو االقتصاديات، وجاء الحديث عن رأس المال البشري وقت ذاك 

لرأس المال البشري، وهي  Schultz (0220 )لسد تلك الفجوة، وظهرت في ضوء ذلك نظرية 

التي تر  أن المقدرة المعرفية التي يمتلكها الفرد أو المنظمة ال تقل أهمية عن بقية موارد النظرية 

 المنظمة. 

المعارف المتطورة والخبرات المتراكمة بانه  رأس المال البشري ( 2112) عرف العنزي وصالح

 .والمهارات التقنية والفنية والعمل بروح الفريق الواحد

رأس المال البشري شكل من أشكال رأس مال فأوضحا بان  Ukenna, et..al (0202)  أما

المنظمة والذي يتشكل فيها من خالل تأثيرات متعددة وعبر مصادر متنوعة، ويتضمن ذلك األنشطة 

التعليمية المنظمة، وهذه األنشطة تأخذ أشكااًل متعددة منها التعليم والمهارات والقدرات والمعرفة 

ت والخصائص األخر ، والتي تتوحد مع بعضها البعض في أشكال والتدريب واإلمكانات والصفا

( بأنه 0202) De Winne  &Sels إليه مختلفة تبعا لطبيعة األفراد ونطاق اإلستخدام. وأشار 

أصل غير ملموس وهذا األصل يدعم ويعزز اإلنتاجية وعمليات اإلبداع واإلبتكار وعمليات تشغيل 

فاوت بين منظمة وأخر  فهو قد يكون وافرًا وغزيرًا في منظمة العاملين التشغيل األفضل، وهو يت

 .ما، وقد يشهد حالة من الضعف والتراجع في منظمة أخر  
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ومنذ ذلك التاريخ، تزامن الحديث عن مصطلح رأس المال البشري مع مصطلحات أخر  

االجتماعي، ورأس مثل رأس المال المنظمي، ورأس المال المعرفي، ورأس مال الزبائن، ورأس مال 

 (.Tan, 2014المال االبداعي، ورأس مال العمليات )

( رأس المال البشري بأنه مجموع معارف ومهارات 2102) ,.Ozkan, et al كما عرف

وخبرات موظفيها، التي تمّكنهم من شغل الوظائف االدارية والفنية من منطلق القدرات االبداعية 

 .التي تحظى بها هذه الموارد

يعتبر من المصادر الحرجة والفريدة التي تؤثر على كونه تبرز أهمية رأس المال البشري 

األداء، ألن ما يمتلكه األفراد من معارف ومهارات وخبرات وتعليم وقدرات وجدارات، وغير ذلك، 

تؤثر بشكل مباشر على أداء المنظمات، ألن المنظمة التي تمتلك رأس مال بشري غني يمكنها أن 

في ويساعد  .س وتبقى وتنمو وتتطور بفعل ما سيضيفه العاملون من إبداعات وإبتكارات جديدةتناف

ما أنه ك توليد وإبتكار وإنشاء معارف جديدة يتم إستخدامها وتوظيفها في تطوير عمل المنظمة.

 مورد نادر يصعب على اآلخرين تقليده أو محاكاته، وهذا يتطلب من المنظمة الحفاظ عليه وتطويره

الي تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، فالتنافس الحويمكن من  واإلهتمام به وعدم السماح بخسارته.

بين المنظمات يقوم على أساس اإلبتكار وتقديم المنتجات الجديدة وبالسرعة الممكنة، وهو ما ال 

 تنافسية لهاليمكن للمنظمة من تحقيقه بدون رؤوس أموال بشرية لتتمكن من تعزيز وتطوير الميزة ا

 (2100)جرادات وآخرون، 

تكمن أهمية رأس المال البشري في الحصيلة المعرفية والمهارة والمقدرة التي تمتلكها كما 

الموارد البشرية في المنظمة تشكلت نتيجة لثالثة مصادر هي التعلم الرسمي، والتعلم التطبيقي أثناء 

 (.Campbell, et al., 2012دريبية )العمل، والتعلم غير الرسمي من خالل الدورات الت



37 

( فإن رأس المال البشري يصف القيمة المكتسبة من المعرفة 2102ومن وجهة نظر صالح )

والمهارة والمقدرة والمهارات التي تلعب دورًا في تمكين العاملين من انتاج السلع والخدمات، وهي 

لألفراد. ويفهم من ذلك أن رأس المال تؤدي دورًا تصاعديًا في الدخل النقدي والعوامل النفسية 

البشري وإن كان استثمارًا ماديًا اال أن القيمة الفائضة التي تنتج عنه تطال الناحيتين المادية 

 والمعنوية.

وإستنادًا لما سبق، تري الباحثة بأن رأس المال البشري يعمل بشكل فعال من أجل تحسين 

ما هذه العمليات أسبقية وميزة تنافسية في المنظمات، فكلعمليات المنظمة واإلرتقاء بها بما يجعل ل

إهتمت المنظمة ببناء وتطوير رأس مالها البشري كلما كان ذلك من العوامل المرجحة في تحسين 

  وتطوير مستو  أدائها على المد  البعيد.
 

   اإلجتماعيرأس المال ثانيًا: 

مفاهيم السلوك التنظيمي اذ يصف  يعد رأس المال االجتماعي أحد المفاهيم المتطورة من

العالقات االجتماعية التي تتضمنها البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمنظمة، وما يترتب عليها من 

ثقة متبادلة قائمة على قاعدة من القيم والمعايير الصحيحة التي تضبط أنشطة الجماعة ككل، 

القي والوالء التنظيمي، األمر الذي يسمح وبالطريقة التي تضمن تحقيق حالة من االلتزام األخ

 (. 2112بتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين )العنزي وصالح، 

( رأس المال االجتماعي بأنه مجموعة الموارد المتأصلة 2112وقد عّرف الدوري وصالح )

دراكها من افي عالقات األفراد بالمنظمة، والتي تعكس خصائص العالقات االجتماعية التي يمكن 

خالل توجيه االفراد نحو العمل الجماعي وتحقيق األهداف الجماعية والثقة المشتركة، ويعد رأس 

المال االجتماعي كذلك صفة لالفراد الذين يدركون المزايا الخاصة بهم تبعًا لمكانتهم النسبية في 

 المجموعة.
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االجتماعية التي تربط المنظمة ويوصف رأس المال االجتماعي كذلك كمية وجودة العالقات 

بالمنظمات األخر ، وهي تتضمن مجموعة الموارد في شبكة عالقات المنظمة. ويمكن قياس قيمة 

رأس المال االجتماعي من خالل درجة الوالء السائدة بين أصحاب المصالح بالمنظمة، وتشجيع 

قيق عائد ليات التنظيمية، وتحاالبداع من خالل تشارك أفضل الممارسات، وتحسين كفاءة تنفيذ العم

 (.Dalkir, 2013ونمو أعلى، وانخفاض درجة ترك الموظفين للعمل )

يقوم رأس المال االجتماعي على العالقات االجتماعية فإنه يوفر للمنظمة المعرفة والخبرة، 

حيث أن العالقات االجتماعية المقصودة ضمن رأس المال االجتماعي هي العالقات التي تسمح 

فق المعرفة والمهارة والخبرة بين المنظمة والمنظمات األخر  التي تربطها بها عالقة، وهي بتد

  (.Archer-Brown and Kietzmann, 2018العالقات التي تبنى أساسًا من أجل تحقيق قيمة )

مد  االلتزام بالقيم والعادات الثقافية السائدة  تتضح أهمية رأس المال االجتماعي من خالل

المهارات والخبرات التي يمتلكها األفراد في إضافة إلى (. Musoba & Baez, 2009نظمة )في الم

المنظمة والتي تجعل منهم أفراد منتجين في المنظمة، ومن خالل العالقات االجتماعية للمنظمة 

 .(Dalkir, 2013التي ال تقاس فقط بكميتها ولكن أيضًا بجودتها )

المال االجتماعي يضاهي استثمارها في رأس المال أن استثمار المنظمة في رأس إذ  

البشري، إذ أن العالقات االجتماعية تسهم في اكتساب المعرفة وتحسين قيمة المعرفة المكتسبة 

 (.Suseno and Pinnington, 2018وتوظيفها في تقديم خدمات أفضل للزبائن )

اخل متبادلة بين العاملين درأس المال االجتماعي يعكس الثقة ال بأنوعليه، تر  الباحثة  

المنظمة والمبنية على أساس من التعاون والزمالة والتكامل االجتماعي ومالها من أثر كبير في 

  تحسين وتنظيم العمل الجماعي.
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   الثقافيرأس المال ثالثًا: 

 تعرف الثقافة عموماً بأنها الدليل الذي يرشد تفاعالت األفراد والمجموعات مع بعضها البعض

ومع األطراف الخارجية. وعلى صعيد المنظمة، تشير الثقافة إلى المواقف والخبرات والقيم 

والمعتقدات المكتسبة عبر عمليات التعلم االجتماعي والتي تحكم التفاعالت المنظمية. ويعد الهيكل 

 (.Serrate, 2010المنظمي بمثابة مستودع لثقافة المنظمة )

إلى أن هذا النوع من رأس المال يتضمن تطوير سمات  تشير نظرية رأس المال الثقافي

دائمة مثل المعرفة والمهارة، وامتالك بعض السلع الثقافية مثل المقتنيات الثقافية والمشاركة الثقافية 

(Häuberer, 2011 ومن جهة أخر ، يصّنف بعض الكّتاب رأس مال المنظمة الثقافي ضمن .)

 .(Serrate, 2011) رأس مالها الهيكلي

يعرف رأس المال الثقافي بأنه قيم المنظمة وعاداتها ومعتقداتها التي تحكم طبيعة عملها 

 (. Kamin and Anker, 2014واآلليات المتبعة فيها عند صنع القرارات االستراتيجية )

ومن جهة أخر ، تتجاوز أهمية المكون الثالث من مكونات رأس المال االستراتيجي وهو 

مجرد كونه مجموعة من القيم والعادات والمعتقدات التنظيمية، الى كونه موردًا  رأس المال الثقافي

يتوسط العالقة بين المعرفة ومستوياتها في المنظمة بغيرها من المتغيرات، إذ يتضمن رأس المال 

الثقافي تحديد ماهية المعرفة التي تخص المنظمة والمعرفة التي ال تخصها، وكيفية ادارة المعرفة 

يث قابليتها للتبادل بين المستفيدين منها، والطرق المعتمدة في توزيعها على مستو  المنظمة من ح

 (Andersen & Jaeger, 2015) ككل

وعليه، تر  الباحثة بان رأس المال الثقافي عامل مساعد لتعزيز االستثمار في رأس المال 

 ل البشري من خالل تعزيز القيمالبشري ورأس المال االجتماعي، إذ أنه يزيد من مستو  رأس الما
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التي تشجع على التعليم، ويحسن من مستو  رأس المال االجتماعي من خالل تفعيل أنشطة 

 المشاركة المجتمعية التي يسهم في بناء وتقوية العالقات االجتماعية. 

 

 (: األداء التنافسي4 ـ 8)
  (: مفهوم األداء التنافسي0 ـ 4 ـ 8)

 األداء التنافسي بصفة رئيسة استجابة للتغيرات التي قد تتعرضبهتم الباحثون والمنظمات إ 

ن من أحددت العديد من الدراسات السابقة  إذلها المنظمة، وعلى رأسها فقدانها لمقدرتها التنافسية؛ 

السرعة والمرونة، و أهم هذه العوامل اهتمام المنظمة بأولوياتها االستراتيجية مثل جودة المنتجات، 

األمر الذي استدعى ضرورة التعرف الى العوامل  (.Anh and Matsui, 2009) بتسليم المنتجات

وأضاف الباحثون أبعاد أخر  لهذه (. Testa, et al., 2011) المؤثرة في الميزة التنافسية للمنظمة

 .(Abei, 2017) األبعاد تمثلت في التكلفة، وزمن دورة االنتاج واالبداع

باألداء التنافسي من خالل ما توصلت اليه دراسات سابقة وإتساقًا مع ما سبق، برر اإلهتمام 

أشارت بأن االستفادة من متغيرات معينة، مثل القدرة التكنولوجية للمنظمة، يتطلب الدمج بين 

 . (Ortega, et al., 2010االستراتيجية التنافسية وأداء المنظمة بهدف تحقيق أفضل نتائج ممكنة )

( 2112عّده الدوري وصالح ) إذتعددت وجهات نظر الكّتاب بشأن مفهوم األداء التنافسي؛ 

بمثابة الفاعلية المنظمية المتعلقة بتحقيق توقعات أصحاب المصالح، والمقدرة على مجابهة المنظمات 

المنظمة على  ( بأنه قدرة2101) Rai and Tang. فيما وصفه كل من المنافسة، والبقاء واالستمرارية

 بالحصول على حصة سوقية، وزيادة ربحيتها وإستمرارها بالنمو مقارنة مع منافسيها الرئيسيين.

تحقيق للميزة التنافسية من خالل االعتماد فنظر إلى األداء التنافسي بأنه Hana (2102 )أما 

 .على المهارات االبداعية لتقديم منتجات متميزة
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األولويات التنافسية التي ( األداء التنافسي بأنه 2014) ,.Al-Abdallah, et alكما وصف 

تمتلكها المنظمة وتكسبها المقدرة على المنافسة، ومن أمثلة هذه األولويات تلك المرتبطة بمقدرة 

المنظمة على تقديم منتجات تمتاز بجودتها في الوقت المناسب بأقل التكاليف الممكنة، في ظل 

ليم االنتاجي بالسرعة الكافية التي تتفق والتغيرات في طلبات الزبائن، وتسالمقدرة على تغيير المزيج 

 .المنتجات دون تأخير

( األداء التنافسي بانه قدرة المنظمة على تجديد قدراتها 2102) ,.Jin, et alوأخيرًا، أوضح 

ا من هالتنافسية من خالل تطوير منتجات جديدة وتحقيق رضا لزبائنها وتوليد الطلب على منتجات

 خالل تطوير أسواق جديدة.

وإتساقًا مع ما سبق، تر  الباحثة أن األداء التنافسي يتمثل بإنعكاس قدرة المنظمة على تقديم 

 توليفة مثلى من المنتجات والخدمات لزبائنها بصورة أفضل من منافسيها.
 

  (: أهمية األداء التنافسي8 ـ 4 ـ 8)

 المنظمات ذلك ألن قدرةالمنظمات، أهمية كبيرة بالنسبة لجميع  التنافسيكتسب مفهوم األداء إ

 ,.Landoni, et alا بالمقارنة مع المنافسين )على االستقرار والنمو والبقاء إنما تتوقف على أدائه

2016.) 

 بأن أهمية األداء التنافسي تبرز من خالل: ,.Huo, et al( 2102إذ يؤكد)

 مقارنة مع منافسيها. إعطاء المنظمة مؤشرًا لحجم النمو .1

 العوائد. تلك المباشرة لتحقيق بالكلف عوائد مقارنة بيان ما تحققه المنظمة من .2

 تلك مصدر أيًا كان السوق  في منافسيها على مستدامة يمكن المنظمة من تحقيق مزايا تنافسية .3

 .الصناعة بيئة في النمو السريع في أم والبقاء التكيف على القدرة في أكان سواء المزايا التنافسية،
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كونه يعتبر محورًا جوهريًا  منبأن أهمية االداء التنافسي تبرز  Landoni(2102)  فيما يؤكد

في قياس نجاح وفشل المنظمة في ميدان المنافسة، إضافة إلى بيان قدرة المنظمة في إجراء التحليل 

 التنافسي لمنافسيها بهد تطوير خدماتها أو منتجاتها. 

ات تأتي من كونه أحد اهم مؤشر وعليه، تر  الباحثة بأن األهمية المتعاظمة لألداء التنافسي 

 .البقاء والنمو للمنظمات ومقياسًا لنجاحها أوفشلها 
 

  (: أبعاد األداء التنافسي3 ـ 4 ـ 8)

استخدم الباحثون أبعاد متنوعة لقياس وتقييم األداء التنافسي في المنظمات. ومن أمثلة هذه 

الدوري ) النمو في الحصة السوقية واألصول ومحفظة االستثمارات واالئتمان ورأس المالاألبعاد 

Shan and Jolly (2101 ) وفي المقابل، تضمت األبعاد المستخدمة في دراسة(. 2112وصالح، 

كلفة ت. إضافة إلى ثالثة أبعاد لألداء التنافسي هي: أداء االبداع، وأداء المنتج، وأداء المبيعات

الوحدة االنتاجية الواحدة، ومطابقة المنتج لمواصفات الجودة ومعاييرها المحددة مسبقًا، ومقدرة 

نها في الوقت ائالمنظمة على تغيير مزيجها االنتاجي بالسرعة المناسبة، وتسليم منتجاتها الى زب

 .(Phan, et al., 2011المحدد، وتقديم المنتجات االبداعية )

وهنالك مجموعة أخر  من العوامل األخر  المستخدمة لقياس األداء التنافسي مثل نمو 

األرباح، وعائد المبيعات، والقوة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقرار األداء، وصورة المنظمة، 

الموظفين، والتكيف التنظيمي، واألفكار الجديدة، واألثر االجتماعي للمنظمة في المجتمع وأخالقيات 

(Oyedijo, 2012 and Al-Masarweh, 2016 .) 
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وأخيرًا، اعتمدت دراسات على أبعاد أخر  لتقييم األداء التنافسي للمنظمة مثل أداء السوق، 

ر ملموسة. وتمثلت أبعاد األداء التنافسي والقدرات االبداعية، وما تمتلكه المنظمة من أصول غي

 ( بالتكلفة، والجودة، والمرونة، ووقت دورة االنتاج. 2016),.Prajogo, et al المستخدمة في دراسة

إستندت الباحثة في تحديد أبعاد األداء التنافسي وفقًا لما أشار إليه  وفي الدراسة الحالية

Shan and Jolly (2101 ) ا األبعاد كونه التنافسي في البنوك التجارية محل الدراسةلتقييم األداء

األكثر إنسجامًا وطبيعة عمل البنوك التجارية المبحوثة باإلضافة إلى أنها مختبرة ويمكن إستخدام 

 مقاييسها بشكل واضح.

   أواًل: أداء اإلبداع

 المعرفة ورأس الماليعد أداء االبداع أحد األركان الضرورية ألي منظمة باالضافة الى ادارة 

أداء االبداع في سياق المنظمات الخدمية إذ عرف (. Frenz & Letto-Gillies, 2009البشري )

بأنه االبداع المتعلق بتطوير خدمات جديدة؛ وهذا يعني أن تمتلك المنظمة الموارد الالزمة لتطوير 

مات لى التعامل مع هذه الخدهذه الخدمات الجديدة، وتوفر الموارد البشرية التي تمتلك المقدرة ع

وتقديمها للزبائن، ويشترط في تطوير الخدمات الجديدة أن تأتي في وقتها، ومن خالل المقدرة على 

األداء المتعلق بتقديم وهو (. Hu, et al., 2009تنفيذ العمليات بفاعلية واالستغالل األمثل للموارد )

ن الجديدة وما تشكله م الخدماتقوم على عدد ابداعية للزبائن، ولهذا فإن عملية قياسة ت خدمات

 Wang and  وير  (.  Shan and Jolly, 2010التي تمتلكها المنظمة ) الخدماتنسبة من مجموع 

Ellinger(2100 ) امكانية وصف اداء االبداع بأنه كل شيء جديد بالنسبة لالفراد في المنظمة أو

 فكرة أم منتج أم خدمة أم عملية أم نظام.فيما بين المنظمات أو في القطاع ككل، سواء كان 

وقد صّنفت احد  الدراسات هذا النوع من األداء في صنفين هما: أداء المنتج، وأداء العملية 

(Zizlavsky, 2016.)  
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ويضاف الى ما سبق أن قياس أداء االبداع يمكن أن يتم من خالل توفير مدخالت العملية 

البحث والتطوير، ومن خالل تحقق مخرجات العملية االبداعية االبداعية مثل االنفاق على عملية 

مثل الحصول على براءة االختراع أو تقديم خدمات جديدة ناجحة في السوقومما يعمل على أن 

يكون األداء الباداع مميزًا أن تلبي الخدمة احتياجات وتوقعات الزبائن وأن تقدم لهم القيمة المطلوبة 

(Choi & Lim, 2017 )   . 

وعليه، تر  الباحثة بأن أداء اإلبداع يتطلب من المنظمة اعتماد أحدث االبتكارات التكنولوجية 

في توليد الخدمات والمنتجات الجديدة، إضافة إلى قدرة المنظمة على التحلي بقدرة تنافسية 

  تكنولوجية عالية.

   ثانيًا: أداء المنتج

يعرف المنتج بأنه سلعة أو خدمة أو مزيج منهما يتم عرضه في السوق من أجل اشباع 

حاجات ورغبات الزبائن. وحيث أن المنتج يتألف من خصائص ملموسة وغير ملموسة فإن حصول 

 (.   2101الزبائن على المنتج يعني شراء مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم )الزعانين، 

منتج بأنه مقدرة المنظمة على تقديم المنتجات في الوقت المناسب، بحيث تتسم أداء ال ُعرف

هذه المنتجات بالجودة والميزة السعرية ومقدرتها على المنافسة في السوق، وفاعلية العمليات 

الصناعية المستخدمة في انتاجها. ويتم قياس أداء المنتج من خالل معدل الوقت المنقضي بين 

ول المنتج الى السوق، ومستو  جودة المنتجات، وسعرها، وتكلفتها، ومقدرتها على ظهور الفكرة ونز 

يعتمد قياس أداء عملية تطوير المنتجات الجديدة على إذ (. Shan and Jolly, 2010المنافسة )

المخرجات النهائية التي تحققها المنظمة بعد االنتهاء من عملية التطوير مثل تحسين رضا الزبائن، 

 (.Fok-Yew, 2014تطوير المنتج، وجودة المنتج ) وتكلفة



45 

وعليه، تر  الباحثة بان أداء المنتج ينعكس في قدرة المنظمة بتقديم خدمات ومنتجات أوسع 

من المنافسين، وهذه الخدمات أو المنتجات تخدم شرائح المجتمع المختلفة بمعدالت أعلى من 

ة اق الجديدة على أستخدام تطبيقات تكنولوجيالمنافسين، إضافة إلى سعي المنظمة للدخول لالسو 

  معاصرة.

   ثالثًا: أداء المبيعات

تعد المبيعات واحدة من األدوات التي تكسب المنظمة المقدرة على مواجهة المنافسين في 

السوق. ويشير أداء المبيعات الى مقدرة المنظمة على تحقيق معدل المبيعات المستهدف، الذي 

 ,Shan and Jollyمعدل المبيعات السنوية للمنظمة خالل فترة زمنية معينة ) يمكن قياسه استخدام

2010.)  
ويمكن التعرف الى أداء المبيعات من خالل الحصة السوقية التي تعني ما يخص المنظمة 

من مجمل المبيعات في السوق، أو من خالل التعرف على قيمة النقدية للمبيعات ومقارنتها بحجم 

المبيعات في السوق، أو من خالل عدد زبائن المنظمة مقارنة بعدد الزبائن في السوق الكلي 

 (. 2102 )السبيعي،

أداء المبيعات في ثالث فئات هي: العوامل االستراتيجية،  (Dimon, 2013صنف ) 

والعوامل االجرائية، والعوامل المتعلقة بعملية التنفيذ. وتتعلق العوامل االستراتيجية بعائدات المبيعات، 

جرائية فتشمل اال واالنتاجية، والتعويضات، والمزيج االنتاجي، وصافي الربح التشغيلي. أما العوامل

ادارة طلبات الشراء، وبرامج تدريب المبيعات، والسلوك البيعي للمنظمة، والذكاء التنافسي، ومؤشرات 

الجودة، وادارة العمالت. وأخيرًا، فإن العوامل المتعلقة بالتنفيذ تتضمن ادارة نفقات عملية البيع، 

 لمشكالت في قنوات البيع. وادارة عالقات الزبائن، والمبادرات البيعية، ومعالجة ا
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وتضاف أبعاد أخر  تتعلق بأداء المبيعات تبدأ من تحديد مهام عملية البيع التي يفترض 

بها أن تؤدي الى تقديم القيمة المحددة للزبائن، ثم تنظيم المبيعات من خالل التركيز على عمليات 

الستراتيجية لبيعي بما يتفق واألهداف االتطوير وقياس الفاعلية وادارة قنوات البيع، ثم تقييم األداء ا

  (.Cespedes, 2014للمنظمة )

 يعكس الحصيلة النهائية لمجمل مبيعات المنظمة فيداء المبيعات أوعليه، تر  الباحثة بإن 

 والتي تظهر من خالل تحقيق الرقم المنشود من المبيعات أو ما يفوقه. السوق الذي تعمل به
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  : (:  الدراسات السابقة5 ـ 8)

تأتي الدراسات السابقة المعروضة متممة لما تّم بيانه وتحديده في اإلطار النظري عن 

متغيرات الدراسة، وسيعتمد المعيار الزمني في عرض الدراسات السابقة، أي بحسب التسلسل الزمني 

ي قة موقع المتغير المبحوث فمن األقدم إلى األحدث مع مراعاة الباحثة في اختيار الدراسات الساب

 الحالية قدر المستطاع. ادراسته

 Strategic learning in Germany’s " بعنوانHilse & Nicolai (2112 ) دراسة -

largest companies: Empirical evidence on the role of corporate universities 

within strategy processes ."  

 عاتجام دور على تجريبي دليل: بألمانيا الكبرى  الشركات في االستراتيجي التعلم"

 "االستراتيجية العمليات ضمن الشركات

هدفت الدراسة  إلى توضيح المد  الذي تنتشر فيه الشركات الجامعية وآليات تنظيمها في 

ن أكبر م ألمانيا بالمقارنة مع المفهوم النظري لعملية اإلدارة االستراتيجية. وقد شملت عينة الدراسة

( شركة جامعية ألمانية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي السببي، 1222)

وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات من خالل استبانة 

وسائل عديد من الاستخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. وتم استخدام ال

واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى 

عدد من النتائج أبرزها ضرورة ربط استراتيجية الشركات الجامعية مع عملية التعلم االستراتيجي 

 وصواًل لتحقيق االهداف بعيدة المد .
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 The effects of product modularity " بعنوانJacobs, et al.,  (2007 ) دراسة -

on competitive performance: Do integration strategies mediate the 

relationship."  

 "عالقةتتوسط ال التكامل استراتيجيات أن هل: التنافسي األداء على المنتج نمطية آثار"

هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر نمطية المنتج في األداء التنافسي. تم جمع البيانات 

بواسطة استبانة وزعت عبر البريد االلكتروني على الشركات الكبر  التي تورد االطارات لشركات 

( شركة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج 152تصنيع السيارات في امريكا، وعددها )

تحليلي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات وتم الوصفي ال

استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة 

ية طوفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر مباشر ذو داللة احصائية لنم

المنتج في األداء التنافسي لشركات توريد االطارات ووجود أثر غير مباشر ذو داللة احصائية 

 الستراتيجيات التكامل في العالقة بين نمطية المنتج واألداء التنافسي.  
 

التحليل االستراتيجي واألداء التنافسي: دراسة تحليلية في " بعنوان( 2008) عبيد دراسة -

   ".المصرفيةصناعة الخدمات 

هدفت هذه الدراسة إلى إختبار وتحليل العالقات السببية بين كثافة التحليل االستراتيجي 

واألداء التنافسي في صناعة الخدمات المصرفية. أجريت الدراسة على المصارف األهلية بالعراق 

االكبر حجمًا من حيث إجمالي الموجودات وهي )الوركاء، الشرق األوسط، التجاري وبغداد(. تكون 

جتمع الدراسة من كافة العاملين في المصارف التجارية محل الدراسة. أما عينة الدراسة فقد شملت م

( مديرًا. وقد تم توزيع اإلستبانات 52المديرين العاملين في المصارف محل الدراسة والبال  عددهم )

لتحقيق اهداف ( استبانة. و 42على افراد عينة الدراسة، وبل  عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل )
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الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وبعد اجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت 

الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها أن كثافة استخدام المصارف لعمليات التحليل االسـتراتيجي 

ن العالقة ليل اإلحصائي ألها أثر إيجابي على االداء التنافسي للمصارف، كذلك أشارت نتائج التح

بـين األداء التنافسي والتحليل االستراتيجي هي عالقة تبادلية، فالتحليل االستراتيجي يـسبب األداء 

األفـضل وبالمقابل أن التفوق في األداء يتطلب المزيد من التحليـل االسـتراتيجي للبيئـة التنافـسية 

 والقـدرات االستراتيجية.

بعض متطلبات خفة الحركة اإلستراتيجية في ضوء ترابط " بعنوان( 2101) شعبان دراسة -

أدوات تقاسم المعرفة وأبعاد التعّلم اإلستراتيجي: دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري شركة 

  ".آسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق

انعكاس تلك العالقة ، و هدفت لبيان طبيعة العالقة بين التقاسم بالمعرفة، والتعّلم االستراتيجي

على خفة الحركة اإلستراتيجية. وقد تّم اختيار شركة )آسيا سيل لالتصاالت المتنقلة( كميدان 

للدراسة التي تشكل عينة من قطاع االتصاالت في العراق. طبقت الدراسة على عينة من األفراد 

فردًا متمثلين بـ: )المدير ( 78العاملين في مقر الشركة في محافظة السليمانية والبال  عددهم )

العام، البعض من أعضاء مجلس اإلدارة، مدراء األقسام، مدير وحدة أو ُشعبة(، وقد اختارت الباحثة 

( فردًا منهم إلجراء المقابلة الشخصية. ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 22)

رزها لت الدراسة الى العديد من النتائج أبالتحليلي وبعد اجراء التحليالت االحصائية الالزمة توص

وجود عالقات ارتباط بين تقاسم المعرفة والتعّلم اإلستراتيجي، وأن هناك عالقة تأثير لهذه العالقة 

 في خفة الحركة اإلستراتيجية للشركة المبحوثة، ولو أنها جاءت بنسبة متباينة.
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 Strategic Learning " بعنوانJitnom  &Ussahawanitchakit (2101 ) دراسة -

Capability, Firm Performance and Sustainable Growth: An Empirical 

Study of Auto Spare Part Maunfacturing Businesses in Thailand."  

 لىع تطبيقية دراسة: المستدام والنمو المؤسسي واألداء االستراتيجي التعلم قدرة"

 "تايالند في السيارات غيار قطع قطاع في الشركات الصناعية

هدفت إلى بيان اإلرتباط بين قدرات التعلم االستراتيجي والنمو المستدام ألعمال مصنع 

Auto Spare Part  .في تايالند من خالل فعالية المرونة التشغيلية، واإلستجابة للذكاء واالداء

طة بمتغيرات ضامين النظرية المرتبولتحقيق اهداف الدراسة بشقيها النظري والعملي تم اللجوء إلى الم

(. وتم استخدم 211الدراسة باإلضافة إلى استخدام االستبانة والتي بل  عدد المستجيبين ما مجمله )

المنهج الوصفي التحليلي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات إضافة إلى استخدام العديد 

لت عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصمن الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء 

الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن قدرات التعلم االستراتيجي تؤثر إيجابيًا على األداء بشكليه 

 المباشر وغير المباشر، وأن االداء يرتبط بعالقة إيجابية مع النمو المستدام. 
 

 Accumulation of Technological " بعنوانShan and Jolly (2101 ) دراسة -

Innovation Capability and Competitive Performance in Chinese Firms: A 

Quantitative Study."  

 "كمية دراسة: الصينية الشركات في التنافسي واألداء التكنولوجي اإلبداع قدرة تراكم"

 التكنولوجي في األداء التنافسي )أداءهدفت الدراسة الى التعرف على أثر قدرات االبداع 

االبداع، أداء المنتج، أداء المبيعات( للشركات الصينية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

( شركة من الشركات القائمة على استخدام 202وتم جمع البيانات باستخدام استبانة من )
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ليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل التكنولوجيا. وام استخدام العديد من الوسائل واألسا

لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة ايجابية بين 

تراكم القدرات التكنولوجية االبداعية واألداء التنافسي. وبينت ان االستثمار في البحث والتطوير 

األداء التنافسي. عالوة على وجود أثر ايجابي للقدرات  الداخلي ذو اثر ايجابي في كافة ابعاد

 التكنولوجية المتعلقة باالستثمار واالنتاج في اداء المنتج.    

أثر انماط التفكير االستراتيجي على األداء التنافسي: " بعنوان( 2100) البداح دراسة -

  ".دراسة تطبيقية على شركات الوساطة المالية في الكويت

الدراسة إلى التعرف على تأثير أنماط التفكير االستراتيجي على األداء التنافسي هدفت هذه 

لشركات الوساطة المالية في دولة الكويت. أجريت الدراسة على شركات الوساطة المالية المدرجة 

( شركة. تكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين 14في سوق الكويت لألوراق المالية والبال  عددها )

شركات الوساطة المالية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية. اما عينة الدراسة فقد شملت في 

على كافة المديرين العاملين في هذه الشركات من الفئات التالية: المدير العام، مدير التسويق، 

رًا. وقد تم ( مدي72مدير الشؤون اإلدارية، المدير المالي ومدير الموارد البشرية والبال  عددهم )

( استبانة. 63توزيع اإلستبانات على افراد عينة الدراسة، وبل  عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل )

ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وبعد اجراء التحليالت االحصائية 

فكير لة إحصائية ألنماط التالالزمة توصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر ذي دال

االستراتيجي )الشمولي، والتجريدي، والتشخيصي، والتخطيطي( على األداء التنافسي لشركات 

 الوساطة المالية في دولة الكويت.
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 Unmasking the capability of strategic " بعنوانSirén (2102 ) دراسة -

learning: a validation study."  

 "الصدق من التحقق دراسة: االستراتيجي التعلم على القدرة كشف"

هدفت إلى تطوير مقياس متعدد األبعاد لعملية التعلم االستراتيجي ومن ثم إختباره لتحديد 

( شركة برمجيات فلندية، 226مد  صالحيته. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات من )

وتم استخدام أنموذج المعادلة البنائية للتحقق من المقياس المطور. وقد توصلت الدراسة إلى بناء 

مقياس للتعلم االستراتيجي متضمنًا أربعة أبعاد رئيسة هي توليد المعرفة االستراتيجية ؛ توزيع 

المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االستراتيجية وتكون المقياس من 

خدامها يمكن من است( فقرة. كما أظهرت النتائج أن األداة تتسم بالصدق والثبات؛ األمر الذي 19)

 في الدراسة المستقبلية.  
 

 Strategic Agility and Competitive " بعنوانOyedijo (2102 ) دراسة -

Performance in the Nigerian Telecommunication Industry: An Empirical 

Investigation."  

ستقصاء أ : النيجيرية االتصاالت صناعة في التنافسي واألداء اإلستراتيجية الرشاقة"

 "تجريبي

هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة بين الرشاقة االستراتيجية واألداء التنافسي  

)المركز المالي، معدل نمو المبيعات، معدل نمو الربح، الصورة العامة للشركة، التكيف البيئي، 

( شركات 9كون مجتمع الدراسة من )األفكار الجديدة، اخالقيات الموظفين، واألثر المجتمعي(. ت

نيجيرية تعمل في مجال اإلتصاالت، أما عينة الدراسة فقد تضمنت كافة أعضاء اإلدارة العليا في 

( فردًا. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي 248كل شركة والبال  عددهم )
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خالل  ت وتحليلها وإختبار الفرضيات منالسببي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانا

استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. وتم استخدام العديد من 

الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت 

ذات داللة احصائية بين الرشاقة االستراتيجية  الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود عالقة

 واألداء التنافسي. 

 The performance " بعنوانHodgkinson and Hughes (2102 ) دراسة -

implications of strategic capital for public leisure providers."  

 "ةعامال يهالترفيه الخدمات لمقدمي االستراتيجي المال رأس على المترتبة أثار األداء"

هدفت الدراسة الى الكشف عن تأثيرات األداء لرأس المال االستراتيجي. تكون مجتمع 

الدراسة من كافة العاملين في مرافق االستجمام العامة في انجلترا. أما عينة الدراسة فقد شملت 

وقد تم توزيع (. 1262على المسؤولين عن مرافق االستجمام العامة في انجلترا والبال  عددهم )

( فردًا. ولتحقيق أهداف الدراسة 282( استبانة على أفراد عينة الدراسة، استرد منها )1262)

استخدم المنهج الوصفي التحليلي السببي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها 

رات في مجال متغيوإختبار الفرضيات من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات 

الدراسة. وتم استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات 

الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن األداء المرتفع  ذو عالقة ذات 

 جي.   داللة احصائية بالمستويات المرتفعة من رأس المال االستراتي

دور ادارة معرفة الزبون في تحسين األداء التنافسي " بعنوان( 2102) أقطي دراسة -

  ".للمؤسسة: دراسة حالة مجموعة من وكاالت التأمين
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ادارة معرفة الزبون )التوجه للمعرفة من الزبون، 

المعرفة للزبون( في تحسين األداء التنافسي )تمييز النوجه للمعرفة عن الزبون، التوجه نحو 

الخدمات، قوة المنافسة، ادراك المحيط(. أجريت الدراسة على مجموعة من وكاالت التأمينات لوالية 

( وكاالت. تكون مجتمع الدراسة من العاملين في وكاالت التأمينات 9باتنة بالجزائر والبال  عددها )

( فردًا من العاملين في وكاالت التأمينات 226اسة فقد شملت على )محل الدراسة، اما عينة الدر 

محل الدراسة من أعضاء مجلس اإلدارة، رؤساء االقسام والموظفين. وقد تم توزيع اإلستبانات على 

( استبانة. ولتحقيق اهداف الدراسة 98افراد عينة الدراسة، وبل  عدد اإلستبانات الصالحة للتحليل )

هج الوصفي التحليلي وبعد اجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة تم استخدام المن

الى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين ادارة معرفة الزبون 

 بأبعادها المختلفة في األداء التنافسي للوكاالت.

للتعلم والذكاء االستراتيجيين في تحقيق األثر التتابعي " بعنوان( 2102) الفايز دراسة -

الفاعلية التنظيمية: دراسة تطبيقية على الشركات األردنية الحاصلة على جائزة الملك عبدهللا 

  ".الثاني للتميز

هدفت الدراسة إلى بيان األثر التتابعي للتعلم والذكاء االستراتيجيين في تحقيق الفاعلية 

 الحاصلة على جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز. وقد تكون مجتمعالتنظيمية في الشركات األردنية 

الدراسة من كافة الشركات المشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز في القطاع الخاص والبال  

(.  أّما عّينة الدراسة فقد شملت الشركات الحاصلة على جائزة الملك عبد الثاني للتميز 51عددها )

(، وقد مثلت وحدة المعاينة والتحليل من االفراد العاملين في 13الخاص والبال  عددها ) في القطاع

الشركات الحاصلة على جائزة الملك عبد الثاني للتميز في القطاع الخاص من المستويات اإلدارية 

 ( ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي121العليا والوسطى والبال  عددهم )
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السببي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات من خالل 

استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. وتم استخدام العديد من 

وصلت ت الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها

الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي )توليد المعرفة 

االستراتيجية ؛ توزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة 

لة على جائزة ألردنية الحاصاالستراتيجية( على الذكاء االستراتيجي والفاعلية التنظيمية للشركات ا

 الملك عبدهللا الثاني للتميز.

 The Impact of Supplier " بعنوانAL-Abdallah, et al., (2014 ) دراسة -

Relationship Management on Competitive Performance of Manufacturing 

Firms."  

 "التصنيعيةللشركات  التنافسي األداء على الموردين عالقات إدارة تأثير"

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر ادارة عالقة المورد في األداء التنافسي )الكلفة، الجودة، 

المرونة، التسليم، تقديم المنتجات في الوقت المناسب( للشركات الصناعية. تكون مجتمع الدراسة 

يا. كوريا، الواليات المتحدة، وايطالمن كافة المديري العاملين بالمصانع في عدة دول مثل اليابان، 

( مديرًا للمشاريع من العاملين بالمصانع في عدة دول مثل 238أما عينة الدراسة فقد شملت على )

اليابان، كوريا، الواليات المتحدة، وايطاليا الذين وزعت عليهم استبانة الدراسة. ولتحقيق أهداف 

حليلها إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وت الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم

وإختبار الفرضيات. وتم استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية 

التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر الدارة 

 فسي للشركات الصناعية محل الدراسة.عالقات المورد في األداء التنا
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أثر رأس المال البشري في االستراتيجية " بعنوان( 2102) الزيادات وآخرون  دراسة -

  ".التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر رأس المال البشري في االستراتيجية التنافسية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في العاصمة األردنية عمان. تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم ضمن حدود العاصمة األردنية عمان والعاملة ضمن نشاط الخدمات فقط. أما 

دراسة فقد شملت على مجموعة من المشاريع الخدمية الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة عينة ال

في العاصمة األردنية عمان. وتم توزيع عينة ممثلة ألصحاب المشاريع الخدمية الصغيرة والمتوسطة 

( مشروعًا. استرد من عدد 384الحجم العاملة في العاصمة األردنية عمان والبال  عددها )

( 23( استبانة، وبعد فحص االستبانات الموزعة، تم استبعاد )222ات الموزعة ما مجمله )االستبان

(. ولتحقيق أهداف الدراسة 183استبانة، ليصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله )

استخدم المنهج الوصفي التحليلي السببي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها 

إختبار الفرضيات من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات و 

الدراسة. وتم استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات 

ية لرأس ئالدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة احصا

المال البشري في االستراتيجية التنافسية، كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ألثر رأس 

 المال البشري في االستراتيجية التنافسية تعز  الى حجم المشروع. 

أثر المرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم " بعنوان( 2102) الشريف دراسة -

  ".الميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية االستراتيجي وتحقيق
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هدفت الدراسة إلى بيان أثر التعلم االستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين 

األردنية والدور الوسيط للمرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم االستراتيجي والميزة التنافسية. 

اسة المسحية، حيث تم إستهداف كافة شركات التأمين األردنية الواقعة وقد تم استخدام اسلوب الدر 

(. وقد تمثلت وحدة التحليل )الفئة المستهدفة( من المديرين 22ضمن العاصمة عمان والبال  عددها )

من المستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا العاملين في الشركات مجتمع الدراسة والبال  عددهم 

(. وبعد فحص 193( إستبانة على وحدة التحليل، استرجع منها )222. وقد تم توزيع )( فرد222)

( استبانة لعدم صالحيتها 12االستبانات لبيان مد  صالحيتها للتحليل اإلحصائي، استبعد منها )

لعملية التحليل اإلحصائي. وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل 

( استبانة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي السببي، وتم 181اإلحصائي )

إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات من خالل استبانة استخدمت 

أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. وتم استخدام العديد من الوسائل واألساليب 

اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من 

النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتعلم االستراتيجي )توليد المعرفة االستراتيجية ؛ 

راتيجية( في كل من تتوزيع المعرفة االستراتيجية ؛ تفسير المعرفة االستراتيجية ؛ تنفيذ المعرفة االس

 المرونة االستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين االردنية. 

 The Mediating " بعنوانAL-Jawazneh and AL-Awawdeh (2014 ) دراسة -

Role of Corporate Characteristics on the Relationship between the Strategic 

Learning and the Competitive Capabilities of the Telecommunications 

Companies in Jordan."  

 لتنافسيةا والقدرات االستراتيجي التعلم بين العالقة في المنظمة لخصائص الوسيط الدور"

 "األردن في االتصاالت لشركات
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هدفت الدراسة الى التعرف على الدور الوسيط لخصائص الشركة في العالقة بين التعلم  

االستراتيجي )انشاء المعرفة االستراتيجية وتوزيعها وتفسيرها وتطبيقها( والقدرات التنافسية في 

شركات االتصاالت في األردن. تكون مجتمع الدراسة من شركات اإلتصاالت الخلوية في األردن 

( موظفاً من الموظفين العاملين 278( شركات. أما عينة الدراسة فقد شملت على )3ل  عددها )والبا

في مختلف الوظائف االدارية. وقد تم توزيع استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة. استرد من 

بيانات ل( استبانة. وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع ا152عدد االستبانات الموزعة ما مجمله )

وتحليلها وإختبار الفرضيات. وتم استخدام العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء 

عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر 

ائص الشركة وجود خصذو داللة احصائية لتوزيع المعرفة االستراتيجية في القدرات التنافسية في 

 )عمر الشركة ونوع الخدمة( متغيرًا وسيطًا. 

 The Impact of Human Capital on " بعنوانAL-Masarweh (2102 ) دراسة -

Competitive Performance: An Empirical Study on Jordanian 

Pharmaceutical Companies."  

 األدوية شركات على ميدانية دراسة: التنافسي األداء على البشري  المال رأس أثر"

 "األردنية

هدفت الدراسة الى بيان اثر رأس المال البشري على األداء التنافسي لشركات صناعة 

األدوية األردنية. تكون مجتمع الدراسة من شركات الصناعات الدوائية المسجلة في اتحاد منتجي 

ركة. أما عينة الدراسة فقد شملت على ( ش15والبال  عددها ) 2215األدوية األردنية في العام 

المديرين العاملين في الشركات محل الدراسة من مختلف المستويات االدارية بوصفهم وحدة المعاينة 

( مديرًا. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، 64والتحليل والبال  عددهم )
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عديد ت وتحليلها وإختبار الفرضيات. وتم استخدام الوتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانا

من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت 

الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة احصائية لرأس المال البشري في األداء 

 التنافسي لهذه الشركات.

 Strategic Learning Capability and " بعنوانWaribugo (2102 ) دراسة -

Innovativeness of Private Hospitals in Bayelsa State, Nigeria."  

 "يجيريان ، بايلسا والية في الخاصة المستشفياتالتعلم االستراتيجي وإبداعية قدرة "

تشفيات االستراتيجي واإلبداعية في المسهدفت الدراسة الى إختبار العالقة بين قدرات التعلم 

( فردًا يعملون في المستشفيات 88بنيجيريا. تكون مجتمع الدراسة من )  Bayelsa الخاصة بوالية

( فردًا من العاملين في 72بنيجيريا. أما عينة الدراسة فقد شملت على )  Bayelsa الخاصة بوالية

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي  بنيجيريا.  Bayelsa المستشفيات الخاصة بوالية

التحليلي، وتم إستخدام األسلوب التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات. وتم استخدام 

العديد من الوسائل واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها 

 تائج أبرزها أن قدرات التعلم االستراتيجي ترتبط بشكل ايجابي فيتوصلت الدراسة إلى عدد من الن

 بنيجيريا.  Bayelsa القدرة على اإلبداع بالمستشفيات الخاصة بوالية

 Study on the Relationship between " بعنوانKing, et al., (2102 ) دراسة -

Entrepreneurship Intellectual Capital and the Enterprise Performance."  

 "المشروع الريادي وأداء الفكري  المال رأس بين العالقة دراسة"

هدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين رأس المال الفكري )رأس المال الهيكلي، رأس المال 

االبداعي، رأس المال البشري، رأس المال االجتماعي( وأداء المؤسسة )أداء القدرات، واألداء 
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( 1222باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام استبانة تم توزيعها على )التنافسي( 

مؤسسة من المؤسسات التكنولوجية الرائدة في الصين. بل  عدد االستبانات المستردة الصالحة 

( استبانة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم إستخدام 823للتحليل )

التطبيقي، لجمع البيانات وتحليلها وإختبار الفرضيات. وتم استخدام العديد من الوسائل  األسلوب

واألساليب اإلحصائية،  وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى 

و داللة ذعدد من النتائج أبرزها أن أبعاد رأس المال الفكري باستثناء رأس المال الهيكلي ذات أثر 

احصائية في أداء القدرات واألداء التنافسي، حيث أن هنالك اثر ذو داللة احصائية لرأس المال 

 الهيكلي فقط في األداء التنافسي.

 The Way Forward: Educational " بعنوانBoyer (2102 ) دراسة -

Leadership and Strategic Capital."  

 "التربوية ورأس المال االستراتيجيالطريق إلى األمام: القيادة "

هدفت الدراسة الى فهم الطرق المتبعة من قبل رؤساء بعض الجامعات مثل هارفرد 

ودارماوث وشيكاغو لتعزيز الوصول الى تراكم رأس المال االستراتيجي في الجامعات )رأس المال 

  منهج تحليل المحتو  البشري، رأس المال الثقافي، ورأس المال االجتماعي(. استخدمت الدراسة

ومنهج بناء النظرية اذ استندت بيانات الدراسة الى المذكرات التاريخية المتوفرة في هذه الجامعات 

اعتمدوا استراتيجيات  2216وحتى  1952الثالث. وتوصلت الدراسة الى رؤساء الجامعات منذ 

 المراكز البحثيةممختلفة لتعزيز رأس المال االستراتيجي ومنها تشجيع البحث من خالل 

المتخصصة، تعليم األفراد ذوي القدرات الفكرية، االنفتاح على الثقافات األخر ، تطوير القدرات 

من أجل مواكبة التنوع والتغيير، وتشجيع التفكير االبداعي والناقد، التواصل مع النخب االقتصادية 

 مهارات االتصال. واالجتماعية، المسؤولية المجتمعية الداخلية والخارجية، وتطوير
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 Organizational strategic learning " بعنوانMoon, et al., (2017 ) دراسة -

capability: exploring the dimensions."  

 "قدرة التعلم االستراتيجي التنظيمي: إستكشاف األبعاد"

هدفت الدراسة الى أستكشاف  أبعاد لقدرات التعلم االستراتيجي ومن ثم إختبارها لتحديد 

( مستجيبًا من الشركات 237مد  صالحيته. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات من )

العاملة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وكوريا. وقد توصلت الدراسة إلى بناء مقياس 

لقدرات التعلم االستراتيجي متضمنًا سبعة ابعاد رئيسة )التركيز الخارجي، الحوار االستراتيجي، 

المشاركة االستراتيجية، االستراتيجية المرتكزة على العمالء، الخيال المنضبط، التعلم التجريبي 

تتسم بالصدق  ( فقرة. كما أظهرت النتائج أن األداة 49واإلستجابة المعاكسة( وتكون المقياس من  )

 والثبات؛ األمر الذي يمكن من استخدامها في الدراسة المستقبلية.  
 

 (:  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة6 ـ 8)
  تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها تناولت ثالثة متغيرات لم تدرس من قبل وبشكل

ن االستراتيجي، واألداء التنافسي( مما يوسع ممجتمع وهي )رأس المال االستراتيجي، والتعلم 

 فهم الظاهرة المبحوثة وتفسير أدق للنتائج.

  تناولت الدراسات السابقة الموضوعات المذكورة في اماكن مختلفه اغلبها كانت منظمات

صناعية وجامعات وشركات اتصاالت، بينما طبقت هذه الدراسة على البنوك التجارية في 

 االردن.

 االداء و يجي التعلم االستراتفي العالقة بين رأس المال االستراتيجي متغير وسيط ار تم إعتب

 .أي من الدراسات السابقة وهو مالم تتناولهالتنافسي، 



62 

 أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة تتمثل بـ:

 التعلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي واألداء التنافسي  منهجيات دراسة على التعرف .1

 ستراتيجياال المال ورأس االستراتيجي تحديد ابعاد قياس متغيرات الدراسة الحالية )التعلم .2

 التنافسي(. واألداء

 أداة الدراسة )األستبانة( وتطوير أنموذج الدراسة. بناء في االفادة .3
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات()منهجية الدراسة 

   المقدمة: (1ـ  3)
 منهج الدراسة: (2ـ  3)
   مجتمع الدراسة: (3ـ  3)
 عينة الدراسة :  (4ـ  3)
 أداة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات:  (5ـ  3)
 المعالجات اإلحصائية:  (6ـ  3)
 صدق أداة الدراسة :  (7ـ  3)
 ثبات أداة الدراسة :  (8ـ  3)
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات()منهجية الدراسة 

 (: المقدمة0 ـ 3)
 

لرأس  الدور الوسيطمن اجل الوصول الى المقاصد الباحثة في هذا الدراسة، والتي تهتم ب"

ي البنوك دراسة ميدانية ف"، المال أالستراتيجي في اثر التعّلم أالستراتيجي على االداء التنافسي

لدراسة المنهج المستخدم في ا، يتضمن الفصل الثالث التجارية العاملة في االردن ضمن مدينة عمان

، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، متغيرات الدراسة، ادوات الدراسة، طرق جمع البيانات، صدق اداة 

 بيانات.الدراسة، المعالجة االحصائية المستخدمة في تحليل هذه ال

 (: منهج الدراسة8 ـ 3)
 

تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الذي يمكن من وصف الظاهرة  

ما طبيعة ، امن خالل جمع البيانات باستخدام أداة لقياس محل الدراسة كما هي في سياقها الطبيعي

 المقابالت( وكمية )من خالل االستبانة(.الدراسة فهي دراسة سببية ذات سمة نوعية )من خالل 

   (:  مجتمع الدراسة3 ـ 3)

( 21تكون مجال الدراسة من البنوك التجارية العاملة في العاصمة األردنية عمان وعددها )

 بنكًا وهي )البنك العربي، البنك االهلي االردني ،بنك القاهرة عمان ، بنك األردن، بنك االسكان

،بنك االردني الكويتي، بنك االستمار العربي االردني، بنك التجارة االردني ،بنك التمويل للتجارة و 

، بنك االتحاد، بنك سوسيته جنرال / االردن، بنك المال األردني، البنك ABC بنك االستثمار،

العقاري المصري العربي ،مصرف الرافدين ،ستي بنك، بنك ستاندر تشارترد، بنك عودة، بنك 

، (2016)جمعية البنوك في االردن الكويت الوطني، بنك لبنان والمهجر، بنك ابو ظبي الوطني( 

  (.3وكما موضح في ملحق )
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من المديرين في المستويات االدارية الثالثة )العليا  فقد تكون  مجتمع الدراسةبصدد و  

 .2016)، ( فردا )جمعية البنوك االردنية745و البال  عددهم ) والوسطى واالشرافية(
  

  عينة الدراسة(:  4 ـ 3)
 

واالشرافية،  العليا والوسطى اإلدارةتشمل مديري عشوائية طبقية تناسبية عينة الدراسة الحالية 

(. ويبين الجدول Sekaran & Bougie, 2016فرداً وهي عينة ممثلة لمجتمعها ) (254)ويبل  حجمها 

 .عداد االستبانات الموزعة والمستردة والمناسبة للتحليل( أ 1 – 3)

 (1-3جدول )

 بيان اعداد االستبانات الموزعة والمستردة والمناسبة للتحليل

االستبانات عدد 
 الموزعة

عدد االستبانات 
 المستردة

عدد االستبانات 
 المستبعدة

عدد االستبانات 
 المناسبة للتحلسل

332 273 31 242 
 

أستمارة  (242) ان مجموع االستبانات الصالحة للتحليل كان( 1 – 3)ويظهر من الجدول 

( استمارة لعدم صالحيتها للتحليل اما لنقص معلوماتها او عدم دقة  31وذلك الستبعاد ) ، 

مي، يعلتوفيما يلي وصفاً بخصائص العينة المذكوره حسب النوع االجتماعي، والمؤهل ال ،االجابات 

 ، وسنوات الخبرة.والمستو  االداري 

 (2-3جدول )

 معلوماتهم الشخصية والديمغرافيةتوزيع افراد عينة الدراسة المشاركين من حيث 
 النسبة العدد الفئة المتغير

 49.2 119 أنثى
 50.8 123 ذكر
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النوع 
 االجتماعي

 100.0 242 المجموع

 العمر

 35.1 85 سنة 32أقل من 
 28.9 70 35إلى أقل من  32من 
 16.5 40 سنة 42إلى أقل من  35من 
 12.8 31 سنة 45إلى أقل  42من 

 6.6 16 سنة فأكثر 45من 
 100.0 242 المجموع

 المؤهل
 التعليمي

 58.7 142 بكالوريوس
 3.3 8 دبلوم عالي
 29.8 72 ماجستير
 8.3 20 دوكتوراه 
 100.0 242 المجموع

مستو  
 االدارة

 28.5 69 مدير إدارة عليا
 34.7 84 مدير إدارة وسطى
 36.8 89 مدير إدارة إشرافية

 100.0 242 المجموع

 الخبرة

 32.2 78 سنوات 5أقل من 
 37.6 91 سنوات 12إلى أقل من  5من 
 18.2 44 سنة 15إلى أقل من  12من 

 12.0 29 سنة فأكثر 15من 
 100.0 242 المجموع

 

 المعلوماتالبيانات و الدراسة ومصادر الحصول على  اةأد(:  5 ـ 3)
 

 الدراسة مصدرين أساسيين لجمع البيانات هما: إستخدمت

  المصادر الثانوية وتتمثل في الكتب والمقاالت العلمية المنشورة في المجالت العلمية المتاحة

 عبر شبكة االنترنت.
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  ،المصادر األولية وتتثمل في المقابلة التي أجريت مع المديرين في البنوك قبل البدء بالدراسة

في  ، وكما موضحتطويرها بناء على األدب النظري والدراسات السابقة تمواالستبانة التي 

 (.3 – 3الجدول )

وفي ضوء ذلك تم إعداد االستبانة من جزئين، الجزء االول مرتبط بالمتغيرات الديمغرافية 

للعينة )النوع االجتماعي، العمر، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنواة الخبرة(. الجزء الثاني 

 ( فقرة.  43بمحاور االستبانة الرئيسية لقياس المتغيرات الثالثة وشملت ) مرتبط

وتم مراعاة أن يتدرج مقياس )ليكرت الخماسي( المستخدم في الداسة تبعاُ لقواعد وخصائص 

 المقاييس كما يلي:  

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
2 2 2 2 0 
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 (3-3جدول )

 أبعاد ومقاييس أدارة الدراسة

 

  

نوع  المتغير
 المتغير

في قائمة  التأكد من كتابتها أبعاد المتغير
  المصادرالمصادر 

التعلم 
 االستراتيجي
Strategic 

Learning 

 مستقل

 إنشاء المعرفة االستراتيجية (Strategic 

Knowledge creation) 

 ( توزيع المعرفة االستراتيجيةStrategic 

knowledge distribution) 

 ( تفسير المعرفة االستراتيجيةStrategic 

knowledge interpretation) 

 ( تطبيق المعرفة االستراتيجيةStrategic 

knowledge implementation) 

 Charlotta A. Sirén, 

(2012),"Unmasking the capability of 

strategic learning: a validation 

study", The Learning Organization, 

Vol. 19 Iss: 6 pp. 497 – 517. 

 Idris, W & AL-Rubaie, M. 

Examining the Impact of Strategic 

Learning on Strategic Agility. 

Journal of Management and 

Strategy, 4 (2): 70-77. 

رأس المال 
 االستراتيجي
Strategic 

Capital 

 وسيط
  المال البشري رأس (Human Capital) 

  رأس المال اإلجتماعي(Social Capital) 

  رأس المال الثقافي (Cultural Capital) 

 Boyer (2016). The Way Forward: 

Educational Leadership and 

Strategic Capital. Published 

Doctorate dissertation,  
 

 Youndt, M & Snell, S. (2004). 

Human Resource Configurations, 

Intellectual Capital, and 

Organizational Performance. 

Journal of Management Issues, XVI, 

(3): 337-360. 
 
 

 Nekane Aramburu, N;  Sáenz, J 

& Blanco, C. (2015). Structural 

capital, innovation capability, and 

company performance in 

technology-based colombian firms. 

Cuadernos de Gestión, 15 (1): 39-

60. 
 

 Donate, M; Pen˜a, I & de Pablo, 

J. (2016). HRM practices for human 

and social capital development: 

effects on innovation capabilities. 

The International Journal of Human 

Resource Management, 27 (9): 928–

95 
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 (3-3يتبع جدول )

 أبعاد ومقاييس أدارة الدراسة

 

 المعالجات اإلحصائية(:  6 ـ 3)
 

في استخراج  22االصدار  AMOSوبرنامج  Spssقامت الباحثة باالستعانة ببرنامج 

 النتائج التي ارتبطت باهداف الدراسة وفرضياتها حيث تم استخدام ما يلي:

 التكرارات والنسب المئوية 

نوع  المتغير
 المتغير

 المصادر أبعاد المتغير

 االداء التنافسي
Competitive 

Performance 
 

 تابع

 أداء اإلبداع (Innovation 
Performance) 

 ( أداء المنتجProduct Innovation) 
 ( أداء المبيعاتSales Performance) 
 

 Cabello-Medina, c; Lo´pez-

Cabrales, A & Valle-Cabrera, R. 

(2011). Leveraging the innovative 

performance of human capital 

through HRM and social capital in 

Spanish firms. The International 

Journal of Human Resource 

Management, 22 (4): 807–828. 

 Waheed, A; Yang, J & Webber, 

J. (2017). The effect of personality 

traits on sales performance: 

An empirical investigation to test 

the five-factor model (FFM) in 

Pakistan. Interdisciplinary Journal 

of Information,. Knowledge, and 

Management, 12, 139-157. 

 Gunday, G; Ulusoy, G; Kilic, K 

& Alpkan, L. (2011). Effects of 

innovation types on firm 

performance. Int. J. Production 

Economics 133: 662–676 

 Sadikoglu, E & Olcay, H. 

(2014). The Effects of Total 

Quality Management Practices on 

Performance and the Reasons of 

and the Barriers to TQM Practices 

in Turkey. Advances in Decision 

Sciences: 1-17. 

 Moorman, C & Miner, A. 

(1997). The Impact of 

Organizational Memory on New 

Product Performance and 

Creativity. Journal of Marketing 

Research, 34 (1): 91-106 
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 المتوسطات الحسابية 

 االنحرافات المعيارية 

  مستو  متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابهو معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس ممارسة 

 وفقًا للمعادلة التالية:

 

  وبناء على ذلك يكون:

 2333 - 1 المنخفض الواقع

  3366  - 2331المتوسط  الواقع

 .5– 3367المرتفع   الواقع

  اختبارt 

  معامل ارتباط بيرسون 

 معامل الثبات باسلوب كرونباخ الفا 

 ( تحليل االنحدار الخطي المتعدد باالسلوبين التقليدي والمتدرجStepwise) 

  تحليل المسارPath Analysis   بأستخدام برمجيةAMOS 

 ( :  صدق أداة الدراسة 6 ـ 3) 
 

ي يقيس فعال الوظيفة التالصدق هو ان تقيس اسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه اي 

يفترض انه يقيسها الى اتساق كل فقرة من مقياس مع البعد الذي تنتمي اليه الفقرة، وقد إستخدمت 

 الباحثة طريقتين للصدق هما )الصدق الظاهري ، والصدق البنائي والصدق التمييزي(.
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 الصدق الظاهري  .1

التدريسية في جامعة الشرق ( محكمًا من اعضاء هيئة 02تم عرض االستبانة على )

( وذللك البداء ارائهم في بمد  انتماء 2االوسط وفي الجامعات االردنية االخر ، محلق رقم )

الفقرات للمقياس ومد  مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، ودرجة وضوحها، واستنادًا على آراء 

في  أو بسبب التشابه المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها،

مدلولها مع فقرات أخر ، وقد أخذت الباحثة بجميع مالحظات السادة المحكمين وبذلك تحقق 

  الصدق الظاهري لالستبانة.

 الصدق البنائي .2

أستخدمت الباحثة التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي للتأكد من  

 :الصدق البنائي وذلك على النحو التالي

 ( الصدق العاملي اإلستكشافي1 – 2)

يستخدم التحليل العاملي كمؤشر هام للصدق حيث يتم التحقق من فكرة ارتباط فقرات كل 

بعد من ابعاد بالعامل المفترض الذي يعبر عن مجموعة الفقرات المكونة له مجتمعة. ومن خالل 

ف وليس بعامل اخر  وهو ما يعر هذه االفتراض يجب ان ترتبط الفقرة الواحدة بعامل واحد فقط 

بمفهوم او اصطالح )احادية االتجاه( وفي سياق التحليل العاملي يتم تستخدم عدة معايير ومحكات 

من اهمها االفتراض بان تكون درجة ارتباط كل فقرة بالعامل الجديد )قيمة التشبع او التحميل( ال 

 (.julie pallant,2005( , )2.42تقل عن )

أبعاد التعلم االستراتيجيفقرات  اوال : تحليل  
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(4-3جدول )  

التعلم االستراتيجيقيم التحميل )التشبعات( للعوامل المستخلصة من فقرات ابعاد   

 العامل
ترميز 
 الفقرات

قيم 
 التحميل

الفقرات 
 المحذوفة

الجذر 
 الكامن

التباين 
 المفسر

اختبار 
KMO 

إنشاء 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV1.1 0.763  

2.59 51.86 0.775 

IV1.2 0.992* االرتباط بعامل اخر 
IV1.3 0.809  
IV1.4 0.843  
IV1.5 0.802  

توزيع 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV2.1 0.517  

3.35 67.13 0.841 

IV2.2 0.883  
IV2.3 0.841  
IV2.4 0.901  
IV2.5 0.888  

تفسير 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV3.1 0.830  

3.02 60.40 0.773 

IV3.2 0.839  
IV3.3 1.201*  2.42اقل من 
IV3.4 0.872  
IV3.5 0.878  

تطبيق 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV4.1 0.458* االرتباط بعامل اخر 

2.49 49.65 0.706 

IV4.2 0.901  
IV4.3 0.897  
IV4.4 0.823  
IV4.5 0.939* االرتباط بعامل اخر 

 * فقرة تم استبعادها

يبين الجدول نتائج التحليل العاملي بطريقة المكونات االساسية )بعد التدوير المائل للمحاور 

( لفقرات ابعاد لمتغير المستقل. وقد تبين ان اقل قيمة تحميل تم التوصل اليها promaxبطريقة 

( 2.517في العامل )انشاء المعرفة االستراتيجية( اذ بلغت ) IV2.1قد تحققت في الفقرة االولى 

 وعامل توزيع المعرفة االستراتيجية IV2.4الرابعة  بينما كانت اعلى قيمة تحميل قد ظهرت بين الفقرة

في العامل تطبيق المعرفة االستراتيجية  IV4.2الثانية ا تم الحصول على نفس القيمة في الفقرة كم
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 2.42( وهي قيم اكبر من قيم الحد االدنى لقيم التحميل النها اكبر من 2.921حيث بلغت )

  2.52وبنفس الوقت هي اكبر من 

ر محك مل مستخلص.ويعتبكما يبين الجدول  قيم الجذر الكامن وقيم التباين مفسر لكل عا

كايزر في اختيار وقبول العوامل من اهم المحكات فقد اقترح كايزر مؤشر الجذر الكامن للعامل 

والذي يعبر عن مجموع مربعات تشبعات الفقرات على ذلك العامل بحيث يتم قبول هذا العامل اذا 

ن الجذر الكامن المبينة اكانت قيمة الجذر الكامن اكبر من الواحد الصحيح ويتضح من خالل قيم 

يم التباين اما بالنسبة لق. جميع هذه القيم كانت اكبر من الواحد الصحيح وبالتالي تحقق هذا المحك

المفسر فهي توضح قيم التباين المشترك للعامل الواحد نسبة الى عدد الفقرات المكونة لهذا العامل 

تراتيجية اذ المعرفة االس تطبيققت في عامل وقد لوحظ ان اقل قيمة تباين تم التوصل اليها قد تحق

( ومن المعلوم انه كلما زاد تباين العامل دل ذلك على قوة الفقرات التي تشبعت ٪ 49.65بلغت )

علي هذا العامل في تفسير التباين اي يشير ذلك الى داللة وقوة ارتباط الفقرات بهذا العامل وبالتالي 

يعتبر حدا مقبوال بحيث كلما ازدادت القيمة فانها تعبر عن  من التباين % 52فان تفسير مانسبته 

والذي يبين مد  كفاية ومناسبة البيانات  KMOاما بالنسبة الختبار ،افضلية اكبر في تفسير التباين

الختبار مقبولة بحيث تعتبر نتيجة ا للتحليل العاملي. وتتراوح قيم هذا االختبار بين الصفر والواحد

وبالرجوع الى نتائج الجدول يتبين ان  2.52مناسبة للبيانات اذا كانت اكبر من وتشير الى كفاية 

 .ما يشير الى انها مقبولة ومناسبة  2.52القيم التي تم التوصل كانت جميعها اكبر من 

األداء التنافسيبعاد أثانيا : تحليل فقرات   
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(5-3جدول )  

األداء التنافسيقيم التحميل )التشبعات( للعوامل المستخلصة من فقرات ابعاد   

 العامل
ترميز 
 الفقرات

 قيم التحميل
الفقرات 
 المحذوفة

الجذر 
 الكامن

التباين 
 المفسر

اختبار 
KMO 

 أداء اإلبداع
 

DV1.1 0.644  

2.76 55.21 0.782 

DV1.2 0.709  
DV1.3 0.809  
DV1.4 0.784  
DV1.5 0.757  

 أداء المنتج
 

DV2.1 1.222* 
التشبع على 
 عامل اخر

2.14 52.82 0.670 
DV2.2 1.222* 

التشبع على 
 عامل اخر

DV2.3 1.222  
DV2.4 1.222  
DV2.5 1.221  

أداء 
 المبيعات

DV3.1 1.222  

2.22 22.21 1.222 

DV3.2 1.202  
DV3.3 1.212  
DV3.4 1.222  
DV3.5 1.222  

 * فقرة تم استبعادها

يبين الجدول نتائج التحليل العاملي بطريقة المكونات االساسية )بعد التدوير المائل للمحاور 

( لفقرات ابعاد لمتغير التابع. وقد تبين ان اقل قيمة تحميل تم التوصل اليها قد promaxبطريقة 

( بينما كانت اعلى 2.644في العامل )أداء اإلبداع( اذ بلغت ) DV1.1تحققت في الفقرة االولى 

( 2.929في عامل أداء المبيعات حيث بلغت ) DV3.4قيمة تحميل قد ظهرت بين الفقرة الرابعة 

وبنفس الوقت هي اكبر من  2.42ر من قيم الحد االدنى لقيم التحميل النها اكبر من وهي قيم اكب

2.52  

كما يبين الجدول قيم الجذر الكامن وقيم التباين مفسر لكل عامل مستخلص.ويعتبر محك 

كايزر في اختيار وقبول العوامل من اهم المحكات فقد اقترح كايزر مؤشر الجذر الكامن للعامل 
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عن مجموع مربعات تشبعات الفقرات على ذلك العامل بحيث يتم قبول هذا العامل اذا  والذي يعبر

كانت قيمة الجذر الكامن اكبر من الواحد الصحيح ويتضح من خالل قيم الجذر الكامن المبينة ان 

 جميع هذه القيم كانت اكبر من الواحد الصحيح وبالتالي تحقق هذا المحك 

ى لمفسر فهي توضح قيم التباين المشترك للعامل الواحد نسبة الاما بالنسبة لقيم التباين ا

عدد الفقرات المكونة لهذا العامل وقد لوحظ ان اقل قيمة تباين تم التوصل اليها قد تحققت في 

( ومن المعلوم انه كلما زاد تباين العامل دل ذلك على قوة ٪ 52.82عامل أداء المنتج اذ بلغت )

رات هذا العامل في تفسير التباين اي يشير ذلك الى داللة وقوة ارتباط الفقالفقرات التي تشبعت علي 

تقريبا من التباين يعتبر حدا مقبوال بحيث كلما  % 52بهذا العامل وبالتالي فان تفسير مانسبته 

والذي  KMOاما بالنسبة الختبار . ازدادت القيمة فانها تعبر عن افضلية اكبر في تفسير التباين

كفاية ومناسبة البيانات للتحليل العاملي. وتتراوح قيم هذا االختبار بين الصفر والواحد يبين مد  

 2.52ابحيث تعتبر نتيجة االختبار مقبولة وتشير الى كفاية مناسبة للبيانات اذا كانت اكبر من 

شير ما ي 2.52وبالرجوع الى نتائج الجدول يتبين ان القيم التي تم التوصل كانت جميعها اكبر من 

 .الى انها مقبولة ومناسبة
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 رأس المال االستراتيجيثالثا : تحليل فقرات ابعاد 

(6-3جدول )  

رأس المال االستراتيجيقيم التحميل )التشبعات( للعوامل المستخلصة من فقرات ابعاد   

 

يبين الجدول نتائج التحليل العاملي بطريقة المكونات االساسية )بعد التدوير المائل للمحاور 

( لفقرات ابعاد لمتغير الوسيط. وقد تبين ان اقل قيمة تحميل تم التوصل اليها قد promaxبطريقة 

كانت  ( بينما2.815في العامل )رأس المال الثقافي( اذ بلغت ) MV1.1تحققت في الفقرة االولى 

في عامل رأس المال الثقافي حيث بلغت  MV3.2اعلى قيمة تحميل قد ظهرت بين الفقرة الثانية 

وبنفس الوقت  2.42( وهي قيم اكبر من قيم الحد االدنى لقيم التحميل النها اكبر من 2.927)

  2.52هي اكبر من 

تبر محك لص.ويعكما يبين الجدول  قيم الجذر الكامن وقيم التباين مفسر لكل عامل مستخ

كايزر في اختيار وقبول العوامل من اهم المحكات فقد اقترح كايزر مؤشر الجذر الكامن للعامل 

 العامل
ترميز 
 الفقرات

 قيم التحميل
الفقرات 
 المحذوفة

الجذر 
 الكامن

التباين 
 المفسر

اختبار 
KMO 

مستوى 
داللة اختبار 
Bartlett's 

رأس المال 
 البشري

MV1.1 0.861  

3.77 75.44 0.879 0.000 

MV1.2 0.873  

MV1.3 0.862  

MV1.4 0.861  

MV1.5 0.885  

رأس المال 
 اإلجتماعي

MV2.1 0.830  

3.66 73.32 0.897 0.000 

MV2.2 0.882  

MV2.3 0.878  

MV2.4 0.839  

MV2.5 0.851  

رأس المال 
 الثقافي

MV3.1 0.815  

3.68 73.61 0.868 0.000 

MV3.2 0.907  

MV3.3 0.818  

MV3.4 0.887  

MV3.5 0.860  
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والذي يعبر عن مجموع مربعات تشبعات الفقرات على ذلك العامل بحيث يتم قبول هذا العامل اذا 

ة ان لكامن المبينكانت قيمة الجذر الكامن اكبر من الواحد الصحيح ويتضح من خالل قيم الجذر ا

 جميع هذه القيم كانت اكبر من الواحد الصحيح وبالتالي تحقق هذا المحك 

اما بالنسبة لقيم التباين المفسر فهي توضح قيم التباين المشترك للعامل الواحد نسبة الى 

عدد الفقرات المكونة لهذا العامل وقد لوحظ ان اقل قيمة تباين تم التوصل اليها قد تحققت في 

( ومن المعلوم انه كلما زاد تباين العامل دل ذلك ٪ 73.32عامل رأس المال اإلجتماعي اذ بلغت )

على قوة الفقرات التي تشبعت علي هذا العامل في تفسير التباين اي يشير ذلك الى داللة وقوة 

بوال بحيث من التباين يعتبر حدا مق % 52ارتباط الفقرات بهذا العامل وبالتالي فان تفسير مانسبته 

 KMOتبار اما بالنسبة الخ. كلما ازدادت القيمة فانها تعبر عن افضلية اكبر في تفسير التباين

والذي يبين مد  كفاية ومناسبة البيانات للتحليل العاملي. وتتراوح قيم هذا االختبار بين الصفر 

ا كانت اكبر من انات اذوالواحد ابحيث تعتبر نتيجة االختبار مقبولة وتشير الى كفاية مناسبة للبي

 2.52وبالرجوع الى نتائج الجدول يتبين ان القيم التي تم التوصل كانت جميعها اكبر من  2.52

 .ما يشير الى انها مقبولة ومناسبة
 

 ( الصدق العاملي التوكيدي2 – 2)

النجاز الصدق العاملي التوكيدي  22( االصدار رقم AMOSاستخدمت الباحثة برمجية )

والمتغير الوسيط ومن المعلوم ان جودة البيانات التي  المكونة للمتغيرات المستقلة والتابعة للفقرات 

يتم جمعها بعتبر هاما في التحقق منه اذ انه يعكس مد  االعتماد على اداة الدراسة ووثوقنا بالنتائج 

النموذج  تالمتمخضة عنها.وتحتوي هذه البرمجية على العديد من مؤشرات الحكم على جودة بيانا

وقد اعتمدت الباحثة على اربعة مؤشرات تعتمدها معظم الدراسات وهذه المؤشرات هي اختبار مربع 
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كاي ومستو  الداللة االختبار وهو من اهم واقو  االختبارات الالمعلمية التي تقيس جودة النموذج 

ابية غير ايج اال ان هذا االختبار يؤخذ عليه سلبية وهي حساسيتة في من حيث اظهار نتائج

للتطابق وبخاصة في حالة العينات الكبيرة بسبب درجات الحرية والمرتبطة بعدد المتغيرات اضافة 

الى حجم العينة  حيث تتاثر قيمة مستو  الداللة بهاتين النقطتين بشكل كبير اما المؤشر االخر 

وهو مؤشر احصائي عام ويعتبر في المرتبة  GFI)مؤشر جودة التطابق غير المقارن(  فهو مؤشر 

( بحيث انه اذا ساو  الواحد صحيح دل ذلك 1- 2الثانية بعد مربع كاي حيث تتراوح قيمه بين )

 CFIعلى التطابق التام وهي حالة مثالية كذلك تعتمد الدراسات مؤشر )جودة التطابق المقارن( 

ة الواحد صحيح دل ذلك على تطابق التام ( بحيث اذا ساوت القيم1- 2حيث تتراوح قيمه بين )

( RMSEAاما بالنسبة للمؤشر االخير فهو مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات اخطاء التقدير )

ويالحظ ان هذا المؤشر يعتمد على مقدار مربعات الفروق بين النموذجين بحيث تكون الجودة 

حالة ساوي هذه االخطاء الصفر وهي الافضل كلما قلت قيمة هذا المؤشر بحيث تكون افضلها ان ت

 المثالية التي تشير إلى التطابق التام

لذلك ومن خالل ما تقدم فان مؤشرات الحكم على جودة النموذج متعددة وال يجوز ان يتم 

االعتماد على مؤشر واحد فقط للحكم على جودة نموذج معين وبالتالي فان قراءة هذه المؤشرات 

عتماد على مؤشرين على االقل منها للحكم على جودة بيانات النموذج قد وربطها فيما بينها واال

                                                      .يساعد الباحث في اتخاذ قرار مناسب للحكم

 المتغير المستقل )التعلم االستراتيجي( ألبعاداوال التحليل العاملي التوكيدي      
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(7-3جدول )  

 التعلم االستراتيجي ألبعاداختبار جودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي  مؤشرات

 

يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج الذي يضم فقرات ابعاد المتغير المستقل )التعلم 

( وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات 2.222( بمستو  داللة )211.87االستراتيجي( قد بلغت )

ي ضداللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات الدراسة )الحقيقي( والنموذج االفترا

( وهي قيمة اعلى من 2.918فقد بلغت قيمته ) GFIطبقا لنتائج هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة تعكس جودة لتطابق البيانات كذلك 

ما ا( وهي قيمة مرتفعة تشير إلى جودة النموذج المفترض 2.942قد بلغت ) CFIفان قيمة مؤشر 

هذا  مد  قبولل الجد االعلى( وهي قيمة تقع 2.281فقد بلغت ) RMSEAبالنسبة لقيمة مؤشر 

ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة التطابق )اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد  المؤشر

صي ( اما المؤشر الثالث فهو تناقCFIو  GFIقيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما 

(  تدل على جودة RMSEAاي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت قيمته وهو مؤشر )

نموذج بيانات الدراسة وبالتالي يمكن الحكم على ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق 

 مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسة

 

 

 المؤشرات
مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة
GFI CFI RMSEA 

الناتجة عن نموذج 

 الدراسة
211.87 1.111 0.918 1.22 1.120 

القيم المحكية المثلى 

 للمؤشرات
1.11 0.11 

(1.21– 

0.11)  

(1.21–

0.11)  

(1.11 – 

1.12)  
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(8-3جدول )  

رات ابعاد التعلم االستراتيجي )التشبعات المعيارية للفقنتائج الصدق العاملي التوكيدي لفقرات 

 على ابعادها(

رمز  البعد
 الفقرات

قيم 
  التحميل

إنشاء 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV1.1 1.222 

IV1.3 1.217 

IV1.4 1.202 

IV1.5 1.222 

توزيع 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV2.2 1.221 

IV2.3 1.212 

IV2.4 1.222 

IV2.5 1.221 

تفسير 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV3.1 0.873 

IV3.2 0.663 

IV3.4 0.860 

IV3.5 0.730 

تطبيق 
المعرفة 

 االستراتيجية

IV4.2 0.847 

IV4.3 0.852 

IV4.4 0.765 

 

يبين الجدول قيم تشبعات كل فقرة على البعد )العامل( الذي تنتمي اليه فيما يعرف بالصدق 

وهي قيم التشبعات المعيارية  بين كل فقرة والبعد   (convergent validityالبنائي التقاربي ) 

بحد  % 52الذي تنتمي إليه والتي تعتبر جزءا منه. وعادة ما يتم قبول قيمة التشبع اذا كان يفسر 

من التباين بين هذه الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه )اذ ان  (Audhesh Paswan,2009)ادنى 

من التباين كحد ادنى  % 52التباين المعياري الكلي يساوي واحد صحيح( وعليه تم تحديد نسبة 

ذي للقبول قيم التشبعات ومن خالل هذه النتائج يالحظ ان اقل قيمة تشبع بين الفقرات والبعد ا

المعرفة االستراتيجية اذ  انشاء( في بعد IV1.1التي رمزها ) االولىتنتمي اليه قد ظهر بين الفقرة 

( وهي قيمة مقبولة تقع ضمن الحدود المقبولة للتشبعات كذلك فقد كانت اكبر قيمة 2.627بلغت )
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تيجية حيث بلغت ( وبعد توزيع المعرفة االستراIV2.4تشبع تم التوصل اليها بين الفقرة الرابعة )

( وتباينت باقي التشبعات بين هاتين القيمتين ولذلك ومن خالل هذه النتائج يتم التاكد من 2.893)

الصدق البنائي التوكيدي لفقرات كل بعد تم افتراضه من ابعاد المتغير المستقل. وقد بينت النتائج 

قيم التحميل من الناحية ما يعني داللة  2.221ان جميع قيم مستويات الداللة كانت اقل من 

مدخالت ورموز وقيم تحميل فقرات ابعاد  (1- 3الشكل )ويبين . 2.25االحصائية عند مستو  = 

 .AMOSفي برمجية  التعلم االستراتيجي

 (1- 3الشكل )

 التعلم االستراتيجيرموز وقيم تحميل فقرات ابعاد 
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 التنافسيالداء ا ألبعادالتحليل العاملي التوكيدي : ثانيا

(9-3جدول )  

 مؤشرات اختبار جودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي البعاد االداء التنافسي

 

يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج الذي يضم فقرات ابعاد المتغير التابع )االداء 

( وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات 2.222( بمستو  داللة )127.94التنافسي( قد بلغت )

داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات الدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي 

( وهي قيمة تقع ضمن حدود المد  المقبول 2.924فقد بلغت قيمته ) GFIما بالنسبة لمؤشر ا

الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة تعكس مستو  مرتفع لجودة تطابق البيانات كذلك فان 

( وهي قيمة مرتفعة تشير إلى جودة تطابق النموذج المفترض 2.957قد بلغت ) CFIقيمة مؤشر 

( وهي قيمة تقع ضمن المد  المقبول 2.266فقد بلغت ) RMSEAبة لقيمة مؤشر اما بالنس

فاقل( لهذا المؤشر ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة التطابق  2.25والمتشدد لهذا المؤشر )

و  GFI)اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما 

CFIلمؤشر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت قيمته ( اما ا

(  تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة فيمكن الحكم على ان بيانات هذا RMSEAوهو مؤشر )

 النموذج تشير إلى جودة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسة

 

 

مربع  المؤشرات

 كاي

مستوى 

 الداللة

GFI CFI RMSEA 

الناتجة عن نموذج 

 الدراسة

127.94 0.000 0.924 0.957 0.066 

القيم المحكية المثلى 

 للمؤشرات

1.11 0.11 (1.21– 

0.11)  

(1.21–

0.11)  

(1.11 – 

1.12)  
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(12-3جدول )  

التشبعات المعيارية للفقرات على ) يدي لفقرات ابعاد االداء التنافسينتائج الصدق العاملي التوك

(ابعادها  

 البعد
رمز 

 الفقرات
 قيم التحميل

أداء 
 اإلبداع

DV1.1 0.538 

DV1.2 0.585 

DV1.3 0.748 

DV1.4 0.738 

DV1.5 0.704 

أداء 
 المنتج

DV2.3 0.598 

DV2.4 0.840 

DV2.5 0.674 

أداء 
 المبيعات

DV3.1 0.793 

DV3.2 0.753 

DV3.3 0.902 

DV3.4 0.944 

DV3.5 0.723 

 

يبين الجدول قيم تشبعات كل فقرة على البعد )العامل( الذي تنتمي اليه فيما يعرف بالصدق 

وهي قيم التشبعات المعيارية  بين كل فقرة والبعد   (convergent validityالبنائي التقاربي ) 

بحد  % 52الذي تنتمي إليه والتي تعتبر جزء منه. وعادة ما يتم قبول قيمة التشبع اذا كان يفسر 

من التباين بين هذه الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه )اذ ان ( Audhesh Paswan,2009)ادنى  

من التباين كحد ادنى  % 52حيح( وعليه تم تحديد نسبة التباين المعياري الكلي يساوي واحد ص

لقبول قيم التشبعات ومن خالل هذه النتائج يالحظ ان اقل قيمة تشبع بين الفقرات والبعد الذي 

( 2.538( في بعد أداء اإلبداع اذ بلغت )DV1.1تنتمي اليه كان بين الفقرة االولى التي رمزها )

ل المقبولة للتشبعات كذلك فقد كانت اكبر قيمة تشبع تم التوصوهي قيمة مقبولة تقع ضمن الحدود 

( وتباينت باقي التشبعات 2.944( وبعد أداء المبيعات حيث بلغت )DV3.4اليها بين الفقرة الرابعة )

بين هاتين القيمتين ولذلك ومن خالل هذه النتائج يتم التاكد من الصدق البنائي التوكيدي لفقرات 
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من ابعاد المتغير التابع. وقد بينت النتائج ان جميع قيم مستويات الداللة كانت كل بعد تم افتراضه 

ويبين . 2.25ما يعني داللة قيم التحميل من الناحية االحصائية عند مستو    2.221اقل من 

 .AMOSفي برمجية  األداء التنافسيمدخالت ورموز وقيم تحميل فقرات ابعاد  (0 – 3الشكل )

 (2- 3الشكل )

 االداء التنافسيز وقيم تحميل فقرات ابعاد رمو 

 
 

 

 

 

 

 المتغير الوسيط )رأس المال االستراتيجي( ألبعادالتحليل العاملي التوكيدي  ثالثًا:
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(11-3جدول )  

 رأس المال االستراتيجي ألبعادمؤشرات اختبار جودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي 

 

يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج الذي يضم فقرات ابعاد المتغير الوسيط )رأس 

( وهي قيمة تشير إلى وجود 2.222( بمستو  داللة )192.39المال االستراتيجي( قد بلغت )

فروق ذات داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات الدراسة )الحقيقي( والنموذج 

( وهي قيمة تقع ضمن حدود المد  2.924فقد بلغت قيمته ) GFIراضي اما بالنسبة لمؤشر االفت

المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة تعكس مستو  مرتفع لجودة تطابق البيانات كذلك 

( وهي قيمة مرتفعة تشير إلى جودة تطابق النموذج 2.964قد بلغت ) CFIفان قيمة مؤشر 

( وهي قيمة تقع ضمن المد  2.272فقد بلغت ) RMSEAالمفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر 

فاقل( لهذا المؤشر ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة  2.25المقبول والمتشدد لهذا المؤشر )

ي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما التطابق )اثنان منهما تزايديان ا

GFI  وCFI اما المؤشر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت )

(  تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة فيمكن الحكم على ان بيانات RMSEAقيمته وهو مؤشر )

 . ة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسةهذا النموذج تشير إلى جود

 

 

 

مربع  المؤشرات

 كاي

مستوى 

 الداللة

GFI CFI RMSEA 

الناتجة عن نموذج 

 الدراسة

192.39 0.000 0.904 0.964 0.072 

القيم المحكية المثلى 

 للمؤشرات

1.11 0.11 (1.21– 

0.11)  

(1.21–

0.11)  

(1.11 – 

1.12)  
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(12-3جدول )  

رأس المال البشري نتائج الصدق العاملي التوكيدي لفقرات ابعاد  

 البعد
رمز 

 الفقرات
 قيم التحميل

رأس 
المال 
 البشري

MV1.1 0.777 

MV1.2 0.804 

MV1.3 0.824 

MV1.4 0.828 

MV1.5 0.886 

رأس 
المال 

 اإلجتماعي

MV2.1 0.797 

MV2.2 0.850 

MV2.3 0.823 

MV2.4 0.746 

MV2.5 0.830 

رأس 
المال 
 الثقافي

MV3.1 0.782 

MV3.2 0.910 

MV3.3 0.754 

MV3.4 0.843 

MV3.5 0.799 
 

يبين الجدول قيم تشبعات كل فقرة على البعد )العامل( الذي تنتمي اليه فيما يعرف بالصدق 

وهي قيم التشبعات المعيارية  بين كل فقرة والبعد   (convergent validityالبنائي التقاربي ) 

بحد  % 52الذي تنتمي إليه والتي تعتبر جزء منه. وعادة ما يتم قبول قيمة التشبع اذا كان يفسر 

من التباين بين هذه الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه )اذ ان ( Audhesh Paswan,2009)ادنى 

من التباين كحد ادنى  % 52ي الكلي يساوي واحد صحيح( وعليه تم تحديد نسبة التباين المعيار 

لقبول قيم التشبعات ومن خالل هذه النتائج يالحظ ان اقل قيمة تشبع بين الفقرات والبعد الذي 

( في بعد رأس المال اإلجتماعي اذ بلغت MV2.4تنتمي اليه كان بين الفقرة الرابعة التي رمزها )

قيمة مقبولة تقع ضمن الحدود المقبولة للتشبعات كذلك فقد كانت اكبر قيمة تشبع  ( وهي2.746)

( 2.912( وبعد رأس المال الثقافي حيث بلغت )MV1.5تم التوصل اليها بين الفقرة الثانية )

وتباينت باقي التشبعات بين هاتين القيمتين ولذلك ومن خالل هذه النتائج يتم التاكد من الصدق 
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توكيدي لفقرات كل بعد تم افتراضه من ابعاد المتغير الوسيط. وقد بينت النتائج ان جميع البنائي ال

ما يعني داللة قيم التحميل من الناحية االحصائية عند  2.221قيم مستويات الداللة كانت اقل من 

رأس المال  مدخالت ورموز وقيم تحميل فقرات ابعاد (3 – 3. وسبين الشكل )2.25مستو   

 .AMOSفي برمجية  االستراتيجي

 (3- 3الشكل )

 رأس المال االستراتيجيرموز وقيم تحميل فقرات ابعاد 
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 الصدق التمييزي  .3

(13-3جدول )  

نتائج ثبات ابعاد الدراسة باسلوب كرونباخ الفا ونتائج الصدق التمييزي والصدق البنائي لكل بعد 
 من االبعاد

)التعلم  البعد
 االستراتيجي(

االداء 
 التنافسي

راس المال 

 االستراتيجي
 (AVE) 

 المتغير المستقل

 )التعلم االستراتيجي(
55800 

  
53.07 

 المتغير التابع

 )االداء التنافسي(
2.630* 

557.0  
55.17 

 المتغير الوسيط

 )راس المال االستراتيجي(
2.070* 

2.002* 55807 
66.91 

 2.27* دال عند مستوى 

معامالت ارتباط المتغيرات فيما بينها كما يبين الجدول قيم  بيانات الجدول الى قيم تشير

( المقاس من خالل تشبعات الفقرات AVE)التبيان المشترك لكل متغير من المتغيرات الثالثة 

الممثلة لكل متغير من المتغيرات االساسية في الدراسة والذي يدل على نسبة التباين المشترك 

والذي ق التمييزي الصدقيم  باللون الغامقالمضللة بينما تبين القيم ين الفقرات المكونة له للعامل ب

 لكل متغير من المتغيرات الثالثة (AVEيعبر عن مقدار الجذر التربيعي لقيم التبيان المشترك )

تابع ( في المتغير ال2.741وباستعراض النتائج المبينة في الجدول يالحظ ان القيم تراوحت بين )

وتعكس القيم االكبر صدقا تمييزا اكبر لفقرات البعد علما بانه  المستقل( في المتغير 2.855و )

دل ذلك على افضلية وصدقا  (Audhesh Paswan,2009)  % 52عن كلما زادت القيمة 

 . تمييزيا اكبر
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 ثبات أداة الدراسة (:  7ـ  3)
 باعتماد اسلوب االتساق الداخلي لكرونباخ الفاقامت الباحثة بالتاكد من ثبات اداة الدراسة 

(Cronbach Alpha( وكذلك اسلوب االتساق الداخلي المركب )Composite Reliability).   

(14-3جدول )  

 ثبات ابعاد التعلم االستراتيجي باسلوب كرونباخ ألفا واسلوب الثبات المركب

 

( ان ابعاد التعلم االستراتيجي تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية 14-3يبين الجدول )
لكل بعد ابعاد المتغير المستقل كما بلغت لفقرات المتغير المستقل  2.62حيث كانت اكبر من 

ع جميوتعتبر . ( باسلوب االتساق الداخلي المركب2.962( باسلوب كرونباخ الفا وبلغت )2.875)
هذه القيم مناسبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة علما ان القيمة 
القصو  التي يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وان الحد االدنى الذي تقبل عنده قيم 

 .2.62الثبات هو 
(15-3جدول )  

 لوب الثبات المركبباسلوب كرونباخ ألفا واس األداء التنافسيثبات ابعاد 

 

 CRالثبات المركب  CAقيمة الفا كرونباخ  عدد الفقرات االبعاد الفرعية الرقم

إنشاء المعرفة  0

 االستراتيجية
0 

2.000 
2.000 

توزيع المعرفة  0

 االستراتيجية
0 

2.902 
2.900 

تفسير المعرفة  3

 االستراتيجية
0 

2.059 
2.060 

تطبيق المعرفة  0

 االستراتيجية
3 

2.062 
2.060 

 2.960 2.057 07 لتعلم االستراتيجيالدرجة الكلية ل

 CRالثبات المركب  CAقيمة الفا كرونباخ  عدد الفقرات االبعاد الفرعية الرقم

0 
 2.590 2.597 7 أداء اإلبداع

0 
 2.572 2.505 3 أداء المنتج

3 
 2.900 2.929 7 أداء المبيعات

 2.937 2.050 03 الدرجة الكلية للتابع
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التنافسي تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية ( ان ابعاد االداء 15-3يبين الجدول )

لكل بعد ابعاد المتغير التابع كما بلغت لفقرات الدرجة الكلية للمتغيير  2.62حيث كانت اكبر من 

 وتعتبر. ( باسلوب االتساق الداخلي المركب2.935( باسلوب كرونباخ الفا وبلغت )2.872التابع )

مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة علما ان  جميع هذه القيم مناسبة وكافية الغراض

القيمة القصو  التي يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وان الحد االدنى الذي تقبل عنده 

 .2.62قيم الثبات هو 

(16-3جدول )  

 باسلوب كرونباخ ألفا واسلوب الثبات المركب رأس المال االستراتيجيثبات ابعاد 

تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث ( ان ابعاد المتغير الوسيط 16-3يبين الجدول )
لكل بعد ابعاد المتغير الوسيط كما بلغت لفقرات الدرجة الكلية لراس المال  2.62كانت اكبر من 
( باسلوب االتساق الداخلي 2.935( باسلوب كرونباخ الفا وبلغت )2.955االستراتيجي )

بات ثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثعتبر جميع هذه القيم مناسبة وكافية الغراض م. وتالمركب
مناسبة علما ان القيمة القصو  التي يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وان الحد 

 (.Hair et al (2013 .2.62االدنى الذي تقبل عنده قيم الثبات هو 

 المعالجات اإلحصائية:  (1 ـ 3)
 

في استخراج  22االصدار  AMOSوبرنامج  Spssقامت الباحثة باالستعانة ببرنامج 

 النتائج التي ارتبطت باهداف الدراسة وفرضياتها حيث تم استخدام ما يلي:

 التكرارات والنسب المئوية 

 المتوسطات الحسابية 

 CRالثبات المركب  CAقيمة الفا كرونباخ  عدد الفقرات االبعاد الفرعية الرقم

0 
 2.590 2.900 7 رأس المال البشري

0 
 2.572 2.920 7 رأس المال اإلجتماعي

3 
 2.900 2.902 7 رأس المال الثقافي

 2.937 2.977 07 الدرجة الكلية للوسيط
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 االنحرافات المعيارية 

  مستو  متغيرات الدراسة، والذي تم إحتسابهو معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس ممارسة 

 التالية:وفقًا للمعادلة 

 

  وبناء على ذلك يكون:

 2333 أقل من - 1 من المنخفض الواقع

  3366 لغاية  - 2333 المتوسط من الواقع

 فأكثر. 3367 المرتفع  من الواقع

  اختبارt 

  معامل ارتباط بيرسون 

 معامل الثبات باسلوب كرونباخ الفا 

 معامل الثبات باالسلوب المركب 

  تحليل االنحدار الخطي المتعدد( باالسلوبين التقليدي والمتدرجStepwise) 

  تحليل المسارPath Analysis   بأستخدام برمجيةAMOS 
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 الفصل الرابع
 واختبار الفرضياتنتائج التحليل اإلحصائي 

   المقدمة: (1ـ  4)
  نتائج التحليل اإلحصائي: (2ـ  4)
   إختبار فرضيات الدراسة: (3ـ  4)

 

 

 

 



93 

 الفصل الرابع
  واختبار الفرضياتنتائج التحليل اإلحصائي 

 المقدمة: (1 ـ 1)
 

سعت هذه الدراسة الى البحث عن تاثير رأس المال االستراتيجي كمتغير وسيط في أثر 

التعلم االستراتيجي على االداء التنافسي وفي ضوء هذا الهدف فقد امكن للباحثه صياغة عدة اسئلة 

 يتهدف للتعرف على مستو  تقييم افراد عينة الدراسة لمتغيرات الدراسة الرئيسية التعلم االستراتيج

واالداء التنافسي ورأس المال االستراتيجي كما هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اثر التعلم االستراتيجي 

على االداء التنافسي من خالل صياغة فرضيات مرتبطة اضافة الى صياغة فرضية اساسية 

علم ت)رئيسية( تتناول االثر المحتمل لرأس المال االستراتيجي كمتغير وسيط في العالقة بين ال

 تساالستراتيجي واالداء التنافسي حيث امكن للباحثة صياغة اربع فرضيات رئيسية تفرع منها 

 فرضيات. وفيما يلي عرض السئلة وفرضيات الدراسة :
 

 التحليل اإلحصائي نتائج: (2 ـ 1)
 

لبنوك اما واقع التعلم االستراتيجي ورأس المال االستراتيجي واألداء التنافسي في  (:1 - 2 - 1)

 ؟التجارية في األردن

لكي يكون العرض والتحليل واضح ومباشر، تم تجزئة هذا السؤال إلى ثالثة أسئلة فرعية 

 على النحو التالي:

 ؟ما واقع التعلم االستراتيجي في البنوك التجارية في األردن (:1 -1 - 2 - 1)

ــ حيث ةواالنحرافات المعياريلالجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية 

 .نتائج هذا التساؤل( 1- 4يوضح الجدول )
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 (1- 4جدول )
 المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد  التعلم االستراتيجي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 االبعاد  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة

 1 70.60 0.66 3.53 المعرفة االستراتيجيةإنشاء  1

 2 70.20 0.82 3.51 توزيع المعرفة االستراتيجية 2

 3 69.40 0.75 3.47 تفسير المعرفة االستراتيجية 3

 4 67.00 0.75 3.35 تطبيق المعرفة االستراتيجية 4

  69.30 0.52 3.46 الدرجة الكلية للتعلم االستراتيجي 

 

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد التعلم ( 1- 4)يبين الجدول 

( 3.46االستراتيجي، ويالحظ ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للتعلم االستراتيجي قد بل  )

كما تراوحت قيم المتوسطات  بمستو  متوسط(  % 69.32وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

( ، وجاء في الرتبة األولى بعد انشاء المعرفة االستراتيجية بمتوسط 3.35 –3.53الحسابية بين )

وفي المرتبة  وبمستو  متوسط( % 72.62( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.53حسابي )

( وتمثل هذه القيمة اهمية 3.35األخيرة جاء بعد تطبيق المعرفة االستراتيجية بمتوسط حسابي )

 وبمستو  متوسط. ( ما هو مستواه % 67.22نسبية بقيمة )

وهو ما يؤشر أن البنوك التجارية األردنية محل الدراسة تعي أهمية التعلم االستراتيجي 

 لديها، إال ان هذا أهمية هذا التعلم من وجهة نظر عينة الدراسة يحظى بأهمية متوسطة. 

 و التالي:لى النحوقد تم تحليل ابعاد  التعلم االستراتيجي على مستو  الفقرات وذلك ع
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 إنشاء المعرفة االستراتيجية تحليل فقرات بعد أواًل:

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد إنشاء المعرفة االستراتيجية 

 ( يبين ذلك.2- 4والجدول )

 (2- 4جدول )
 رتبة تنازلياً االستراتيجية مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد إنشاء المعرفة 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 2- 4يعرض الجدول )  

إنشاء المعرفة االستراتيجية، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد 

( ، كما تراوحت المتوسطات % 72.62نسبية بقيمة )( وتمثل هذه القيمة اهمية 3.53بلغت )

( في الرتبة األولى وهي " يولد البنك المعرفة 1( ، وجاءت الفقرة )3.38 – 3.65الحسابية بين )

( وتمثل 3.65الجديدة من خالل تحليل المخاطر السوقية العالية ." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي " يشجع 2( بينما جاءت الفقرة )% 73.2هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

( وتمثل هذه القيمة 3.38البنك فرق العمل لتوليد االفكار االبداعية " اذ تحققت بمتوسط حسابي )

المحسوبة كانت اكبر من القيمة  tكما يبين الجدول ان قيم ، (% 67.62اهمية نسبية بقيمة )

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد  2.25ستو  ( عند م1.96الجدولية البالغة )

 .(3.22عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البال  )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 12.21 73.00 0.83 3.65 ة تحليل المخاطر السوقية العالي يولد البنك المعرفة الجديدة من خالل 0

4 
دة جدييسعى البنك من جمع المعلومات الجديدة بهدف تعلم أشياء 

 في عملية تطوير الخدمات .
3.58 0.83 71.60 10.96 2 

 3 9.30 69.80 0.82 3.49 يستخدم البنك تكنولوجيا متقدمة في انشاء المعرفة . 3

 4 7.52 67.60 0.79 3.38 يشجع البنك فرق العمل لتوليد االفكار االبداعية . 8

   70.60 0.66 3.53 إنشاء المعرفة االستراتيجية الدرجة الكلية 
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وهذا دليل على أن البنوك التجارية األردنية محل الدراسة تهتم بالتطور التكنولوجي إلنشاء 

إلبداعية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لجمع معلومات بهدف تطوير معرفتها وتوليد األفكار ا

 إجراءات وآليات تقديم الخدمات المصرفية لديها.

 توزيع المعرفة االستراتيجية تحليل فقرات بعد ثانيًا:

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية 

 ( يبين ذلك.3- 4والجدول )

 (3- 4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد توزيع المعرفة االستراتيجية مرتبة تنازلياً 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 3- 4يعرض الجدول )  

توزيع المعرفة االستراتيجية ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد 

( ، كما تراوحت المتوسطات % 72.22( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.51بلغت )

( في الرتبة األولى وهي " يسهم توزيع المعرفة 2( ، وجاءت الفقرة )3.48 – 3.55الحسابية بين )

( وتمثل 3.55االستراتيجية في زيادة الوعي المعرفي لد  الموظفين" اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي" 3( و)1( بينما جاءت الفقرة )% 71.2هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

8 
د  ادة الوعي المعرفي ليسهم توزيع المعرفة االستراتيجية في زي

 الموظفين 
3.55 0.92 71.00 9.37 1 

 2 9.14 70.40 0.89 3.52 يسعى البنك اليصال المعلومات الى مختلف وحدات البنك . 4

0 
يتسم الوصول إلى المعلومات االستراتيجية داخل البنك بالسهولة 

 للمحتاجين ليها .
3.48 0.89 69.60 8.46 3 

 3 7.37 69.60 1.00 3.48 تكنولوجيا معلومات متطورة لتوزيع المعرفة .يستخدم البنك  3

   70.20 0.82 3.51 توزيع المعرفة االستراتيجية 
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ى المعلومات االستراتيجية داخل البنك بالسهولة للمحتاجين ليها ." و" يستخدم يتسم الوصول إل

( وتمثل هذه 3.48البنك تكنولوجيا معلومات متطورة لتوزيع المعرفة" اذ تحققت بمتوسط حسابي )

المحسوبة كانت اكبر من القيمة  tكما يبين الجدول ان قيم  .(% 69.62القيمة اهمية نسبية بقيمة )

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد  2.25( عند مستو  1.96ة البالغة )الجدولي

 .(3.22عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البال  )

وهذا دليل على أن البنوك التجارية األردنية محل الدراسة تركز على تحليل بيئتها الداخلية 

خالل توزيع معرفتها بهدف زيادة الوعي المعرفي لد  موظفيها وإيصال المعلومات كافة إلى  من

 مختلف وحداتها التنظيمية.

 المعرفة االستراتيجية تفسير تحليل فقرات بعد ثالثًا:

تراتيجية تفسير المعرفة االس تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد

 يبين ذلك. (4- 4والجدول )

 (4- 4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد تفسير المعرفة االستراتيجية مرتبة تنازلياً 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 8.25 70.20 0.97 3.51 يقوم البنك بدراسة المعرفة االستراتيجية الجديدة ليحدد اثرها في االداء  8

3 
يعتمد البنك أسلوب التفكير باالفتراضات المشتركة بشكل نقدي عند 

 التعامل مع المعلومات االستراتيجية الجديدة .
3.48 0.82 

69.60 
9.06 2 

4 
المعلومات االستراتيجية الجديدة لألفراد يسعى البنك الى توضيح 

 لغرض األستفادة منها ألدائهم .
3.48 0.86 

69.60 
8.64 2 

0 
يحلل البنك  حجم التأثير المحتمل جراء الحصول على المعلومات 

 االستراتيجية عن منافسيه .
3.43 0.84 

68.60 
7.97 4 

   69.40 0.75 3.47 تفسير المعرفة االستراتيجية 
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( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 4- 4يعرض الجدول )  

قد  ممثلة للبعدابي للدرجة الكلية التفسير المعرفة االستراتيجية ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحس

( ، كما تراوحت المتوسطات % 69.42( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.47بلغت )

( في الرتبة األولى وهي "يقوم البنك بدراسة 2( ، وجاءت الفقرة )3.43 – 3.51الحسابية بين )

وتمثل ( 3.51المعرفة االستراتيجية الجديدة ليحدد اثرها في االداء" اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي" يحلل 1( بينما جاءت الفقرة )% 72.22هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

البنك حجم التأثير المحتمل جراء الحصول على المعلومات االستراتيجية عن منافسيه" اذ تحققت 

الجدول كما يبين . (% 68.62( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.43بمتوسط حسابي )

ما يشير  2.25( عند مستو  1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tان قيم 

الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله 

 .(3.22المتوسط الحسابي الفرضي البال  )

التي تستخدمها البنوك التجارية االردنية محل  وهو ما يعكس الوضوح التام بالمعلومات

 الدراسة إضافة إلى قيام البنوك بتحليل المعلومات عن منافسيها لتطوير استراتيجيات دفاعية لها. 

 المعرفة االستراتيجية تطبيق تحليل فقرات بعد رابعًا:

الستراتيجية اتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد تطبيق المعرفة 

 ( يبين ذلك.5- 4والجدول )
 (5- 4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد تطبيق المعرفة االستراتيجية مرتبة تنازلياً  

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 7.35 68.20 0.87 3.41 قية ة الجديدة لزيادة الحصة السو االستراتجييطبق البنك اليات المعرفة  0

 2 5.92 66.40 0.84 3.32 يعتمد البنك طرائق علمية في تطبيق المعرفة االستراتيجية . 8

 2 5.85 66.40 0.86 3.32  يستفيد البنك من المعرفة االستراتيجيه في تطوير خدمات المقدمة للزبائن 3

   67.00 0.75 3.35 المعرفة االستراتيجيةتطبيق  
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 قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (5- 4يعرض الجدول )  

تطبيق المعرفة االستراتيجية ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  

( ، كما تراوحت المتوسطات % 67.22( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.55)قد بلغت 

( في الرتبة األولى وهي " يطبق البنك اليات 1( ، وجاءت الفقرة )3.32 – 3.41الحسابية بين )

( وتمثل 3.41المعرفة االستراتجية الجديدة لزيادة الحصة السوقية ." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي" يستفيد 3( بينما جاءت الفقرة % 68.22القيمة اهمية نسبية بقيمة ) هذه

البنك من المعرفة االستراتيجيه في تطوير خدمات المقدمة للزبائن " اذ تحققت بمتوسط حسابي 

بة المحسو  tكما يبين الجدول ان قيم . (% 66.42( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.32)

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات  2.25( عند مستو  1.96كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة )

وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي 

 .(3.22البال  )

هتم بتطبيق معرفتها وهو ما يؤكد على أن البنوك التجارية االردنية محل الدراسة ت

 االستراتيجية بعد طرائق بهدف تطوير الخدمات المقدمة للزبائن وزيادة حصتها السوقية.

 ؟في البنوك التجارية في األردن األداء التنافسيما واقع  (:2 -1 - 2 - 1)

ـ حيث ـلالجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .نتائج هذا التساؤل( 6- 4يوضح الجدول )
 (6- 4جدول )

 ازلياً مرتبة ترتيبًا تن األداء التنافسيالمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد  

 االبعاد  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة

 1 63.80 0.71 3.19 أداء المبيعات 3

 2 62.60 0.68 3.13 أداء المنتج 2

 3 62.00 0.55 3.10 أداء اإلبداع 1

  62.80 0.51 3.14 الدرجة الكلية االداء التنافسي 
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( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد االداء 6- 4يبين الجدول )

( وتمثل 3.14التنافسي، ويالحظ ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية االداء التنافسي قد بل  )

كما تراوحت قيم المتوسطات الحسابية  وبمستو  متوسط( % 62.82هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

( وتمثل 3.19، وجاء في الرتبة األولى بعد أداء المبيعات بمتوسط حسابي )( 3.12 –3.19بين )

وفي المرتبة األخيرة جاء بعد أداء وبمستو  متوسط ( % 63.82هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

وبمستو  ( % 62.2( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.12اإلبداع بمتوسط حسابي )

 متوسط.

لمستويات االداء التي تحظى بها البنوك التجارية االردنية محل الدراسة  وهو إنعكاس واضح

 سواء على مستو  مبيعاتها أو أبداعها في تقديم الخدمات للزبائن.

 وقد تم تحليل ابعاد  االداء التنافسي على مستو  الفقرات وذلك على النحو التالي: 

 أداء اإلبداع تحليل فقرات بعد أواًل:

- 4المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد  أداء اإلبداع والجدول )تم حساب 
 ( يبين ذلك.7

 (7- 4جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد أداء اإلبداع مرتبة تنازلياً 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 3.93 63.80 0.74 3.19 يتسم البنك  بقدرة تنافسية تكنولوجية عالية . 3

 2 3.22 63.00 0.74 3.15 يتسم البنك بسرعة تطوير الخدمات الجديدة . 4

 3 2.80 62.80 0.76 3.14 يقدم البنك تشكيلة متعددة المنتجات مقارنة بالمنافسين. 0

 4 2.21 62.20 0.78 3.11 نوعها في السوق .تعد الخدمات الجديدة للبنك األولى من  5

 5 2.21- 58.00 0.70 2.90 يستخدم البنك أحدث االبتكارات التكنولوجية في توليد الخدمات الجديدة  8

   62.00 0.55 3.10 أداء اإلبداع 
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واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد أداء ( قيم المتوسطات الحسابية 7- 4يعرض الجدول )  

( وتمثل 3.12اإلبداع، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد بلغت )

 – 3.19( ، كما تراوحت المتوسطات الحسابية بين )% 62.2هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

ي " يتسم البنك  بقدرة تنافسية تكنولوجية عالية ( في الرتبة األولى وه3( ، وجاءت الفقرة )2.92

( بينما % 63.82( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.19." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي " يستخدم البنك أحدث االبتكارات التكنولوجية في توليد 2جاءت الفقرة )

( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة 2.92ط حسابي )الخدمات الجديدة " اذ تحققت بمتوس

( 1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم . (58.2%)

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت  2.25عند مستو  

 .(3.22سط الحسابي الفرضي البال  )بعيدة عن الحياد الذي مثله المتو 

وهو مؤشر حول بالقدرة العالية التي تتحلى بها البنوك التجارية األردنية محل الدراسة من  

حيث التطور التكنولوجي وتشكيلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك إضافة إلى اإلستجابة 

 .السريعة لطلبات الزبائن من حيث تطوير الخدمات الجديدة

 أداء المنتج تحليل فقرات بعد ثانيًا:

- 4تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد أداء المنتج والجدول )

 ( يبين ذلك.8
 (8- 4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد أداء المنتج مرتبة تنازلياً 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 2.79 63.20 0.90 3.16 يسعى البنك لتقديم خدمات جديدة تنفذ خالل فترة قصيرة . 3

8 
يعتمد البنك عند الدخول لالسواق الجديدة على أستخدام 

 .   تطبيقات مصرفية جديدة
3.13 0.78 62.60 2.57 2 

 3 2.11 62.40 0.85 3.12 الدقة بالتعامل مع الزبائن.يتميز البنك بأسلوب عالي  0

   62.60 0.68 3.13 أداء المنتج 
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( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد أداء 8- 4يعرض الجدول )  

( 3.13الكلية الممثلة للبعد  قد بلغت )المنتج ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة 

 3.16( ، كما تراوحت المتوسطات الحسابية بين )% 62.62وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

( في الرتبة األولى وهي " يسعى البنك لتقديم خدمات جديدة تنفذ 3( ، وجاءت الفقرة )3.12 –

( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة 3.16خالل فترة قصيرة ." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي " يتميز البنك بأسلوب عالي الدقة 1( بينما جاءت الفقرة )% 63.22)

( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة 3.12بالتعامل مع الزبائن." اذ تحققت بمتوسط حسابي )

( 1.96كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) المحسوبة tكما يبين الجدول ان قيم . (62.42%)

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت  2.25عند مستو  

 .(3.22بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البال  )

ير لسعي بإستمرار لتطو وهو ما يعكس قدرة البنوك التجارية األردنية محل الدراسة على ا

 خدماته وتقديمها بسرعة ودقة أثناء التعامل مع الزبائن.

 أداء المبيعات تحليل فقرات بعد ثالثًا:

 4تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد  أداء المبيعات والجدول )

 ( يبين ذلك.9-
 (9- 4جدول )

 المعيارية لفقرات بعد أداء المبيعات مرتبة تنازلياً المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 5.68 67.00 0.96 3.35 يتميز البنك بتقديم عروض مبيعات لخدماته عالية الجودة . 5

 2 3.59 63.60 0.79 3.18 يهتم البنك بتحقيق أهداف المبيعات النوعية . 3

4 
يسعى البنك للمحافظة على الحصة السوقية من خالل التطوير المستمر 

 .لخدماته
3.17 0.78 63.40 3.46 3 

 4 2.11 62.20 0.79 3.11 يمتلك البنك القدرة على تحقيق أهداف المبيعات المرسومة بفاعلية . 0

 4 2.16 62.20 0.80 3.11 ة سيطرة على النفقات غير الضرورييخفض البنك التكاليف من خالل  ال 8

   63.80 0.71 3.19 أداء المبيعات 
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( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد أداء 9- 4يعرض الجدول )  

( 3.19للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد بلغت )المبيعات ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي 

 3.35( ، كما تراوحت المتوسطات الحسابية بين )% 63.82وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )

( في الرتبة األولى وهي " يتميز البنك بتقديم عروض مبيعات لخدماته 5(، وجاءت الفقرة )3.11 –

 67.2( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.35حسابي )عالية الجودة ." اذ تم تقديرها بمتوسط 

( في الرتبة األخيرة وهي " يمتلك البنك القدرة على تحقيق أهداف 2و ) (1( بينما جاءت الفقرة )%

المبيعات المرسومة بفاعلية." و"يخفض البنك التكاليف من خالل  السيطرة على النفقات غير 

. (%62.22( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.11بي )الضرورية" اذ تحققت بمتوسط حسا

( عند مستو  1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) tكما يبين الجدول ان قيم 

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن  2.25

 .(3.22لحسابي الفرضي البال  )الحياد الذي مثله المتوسط ا

وهو دليل واضح على التميز الذي تتمتع به البنوك التجارية األردنية محل الدراسة في 

عروض الخدمات التي تقدمها إضافة إلى القدرة العالية في السيطرة على النفقات المرتبة على تقديم 

 الخدمات وتطويرها.

 ؟في البنوك التجارية في األردن االستراتيجيرأس المال ما واقع  (:3 -1 - 2 - 1)

ـ حيث ـلالجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .نتائج هذا التساؤل( 12- 4يوضح الجدول )
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 (12- 4جدول )
 تيبًا تنازلياً مرتبة تر  رأس المال االستراتيجيالمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد  

 االبعاد  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة

 1 71.60 0.83 3.58 رأس المال البشري  1

 1 71.60 0.86 3.58 رأس المال الثقافي 3

 3 70.20 0.85 3.51 رأس المال اإلجتماعي 2

  71.20 0.77 3.56 رأس المال االستراتيجي 

 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية البعاد رأس المال 12- 4يبين الجدول )

االستراتيجي، ويالحظ ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لرأس المال االستراتيجي قد بل  

كما تراوحت قيم وبمستو  متوسط ( % 71.22( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.56)

( ، وجاء في الرتبة األولى بعد رأس المال البشري وبعد 3.12 –3.58وسطات الحسابية بين )المت

( % 71.62( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.58رأس المال الثقافي بمتوسط حسابي )

( 3.51وفي المرتبة األخيرة جاء بعد رأس المال اإلجتماعي بمتوسط حسابي )وبمستو  متوسط 

وقد تم تحليل ابعاد  رأس وبمستو  متوسط. ( % 72.22القيمة اهمية نسبية بقيمة ) وتمثل هذه

 المال االستراتيجي على مستو  الفقرات وذلك على النحو التالي:

 رأس المال البشري  تحليل فقرات بعد أواًل:

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد رأس المال البشري والجدول 

 ( يبين ذلك.11- 4)
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 (11- 4جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد رأس المال البشري مرتبة تنازلياً 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 11- 4يعرض الجدول )  

البشري ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد بلغت رأس المال 

( ، كما تراوحت المتوسطات الحسابية % 71.62( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.58)

( في الرتبة األولى وهي " يتصف موظفو البنك بدرجة 1( ، وجاءت الفقرة )3.47 – 3.64بين )

( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة 3.64لمهارة ." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )عالية من ا

( في الرتبة األخيرة وهي " يمتلك موظفو البنك خبرات ادارية 3( بينما جاءت الفقرة )% 72.82)

( وتمثل هذه القيمة 3.47عاليه بمعدل اعلى من البنوك المنافسه ." اذ تحققت بمتوسط حسابي )

المحسوبة كانت اكبر من القيمة  tكما يبين الجدول ان قيم  .(%69.42نسبية بقيمة ) اهمية

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد  2.25( عند مستو  1.96الجدولية البالغة )

 .(3.22عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البال  )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 10.81 72.80 0.92 3.64 يتصف موظفو البنك بدرجة عالية من المهارة . 0

 2 9.49 72.40 1.01 3.62 يتسم موظفو البنك باتجاهات ايجابية في التعامل مع العمالء . 5

 3 9.93 71.80 0.93 3.59 يتميز موظفو البنك بخبرات عاليه في التعامل مع الزبائن. 8

 4 9.18 71.60 0.99 3.58 يتحلى موظفو البنك بدرجة عالية من المعرفة المصرفية . 4

3 
وك بمعدل اعلى من البن يمتلك موظفو البنك خبرات ادارية عاليه

 المنافسه 
3.47 0.94 69.40 7.77 5 

   71.60 0.83 3.58 رأس المال البشري  
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مؤشر على إمتالك موظفي البنوك محل الدراسة على خبرات ومعرفة ومهارات تمكنهم  وهو

من التعامل مع المشكالت التي تواجههم سواء على المستو  العملي أو على مستو  المنافسة من 

 البنوك التجارية األخر  المنافسة.

 رأس المال اإلجتماعي تحليل فقرات بعد ثانيًا:

حسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد  رأس المال اإلجتماعي تم حساب المتوسطات ال

 ( يبين ذلك.12- 4والجدول )

 (12- 4جدول )

 ازلياً مرتبة تن االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد رأس المال 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 12- 4يعرض الجدول )  

رأس المال اإلجتماعي ، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد 

( ، كما تراوحت المتوسطات % 72.22( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.51بلغت )

( في الرتبة األولى وهي " يتميز موظفو البنك 1اءت الفقرة )( ، وج3.43 – 3.56الحسابية بين )

( وتمثل هذه القيمة اهمية 3.56في التعاون مع بعضهم بعضًا ." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي " يتعامل موظفو البنك 2( بينما جاءت الفقرة )% 71.22نسبية بقيمة )

( وتمثل هذه القيمة اهمية 3.43داقية." اذ تحققت بمتوسط حسابي )بثقة متبادلة مبنية على المص

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 8.53 71.20 1.02 3.56 يتميز موظفو البنك في التعاون مع بعضهم بعضًا . 0

 2 8.63 70.80 0.97 3.54 يضع البنك معايير واضحة تحكم شبكة العالقات . 4

 3 7.74 70.40 1.06 3.52 يطور البنك شبكة العالقات االجتماعية بين موظفيه. 3

 4 8.12 70.20 0.98 3.51 اساسها الشفافية.يتبنى البنك مبادئ سلوكية  5

 5 7.07 68.60 0.95 3.43 يتعامل موظفو البنك بثقة متبادلة مبنية على المصداقية. 8

   70.20 0.85 3.51 رأس المال اإلجتماعي 
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المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية  tكما يبين الجدول ان قيم . (%68.62نسبية بقيمة )

ما يشير الى اهمية هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة  2.25( عند مستو  1.96البالغة )

 .(3.22الحياد الذي مثله المتوسط الحسابي الفرضي البال  ) الدراسة والتي كانت بعيدة عن

وهو ما يعكس التعاون بين الموظفين في البنوك محل الدراسة إضافة إلى متانة العالقات 

 اإلجتماعية بين هؤالء الموظفين والثقة المتبادلة المبنية على المصداقية في التعامل.

 

 افيرأس المال الثق تحليل فقرات بعد ثالثًا:

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لبعد  رأس المال الثقافي والجدول 

 ( يبين ذلك.13- 4)

 (13- 4جدول )

 ازلياً مرتبة تن الثقافيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد رأس المال 

 2.25عند مستو   1.96الجدولية =  tقيمة 

( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 13- 4يعرض الجدول )  

رأس المال الثقافي، حيث تبين ان قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الممثلة للبعد  قد بلغت 

( ، كما تراوحت المتوسطات الحسابية %71.62( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.58)

( في الرتبة األولى وهي " يشجع البنك العقليات المتفتحة 3الفقرة )( ، وجاءت 3.51 – 3.62بين )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الرتبة tقيمة 

 1 9.60 72.40 1.00 3.62 يشجع البنك العقليات المتفتحة . 3

 2 9.56 72.20 0.99 3.61 يتبنى البنك قواعد اخالقية واضحة في التعامل . 5

 3 8.72 71.40 1.02 3.57 يطبق البنك ممارسات رموزه الناجحين . 8

 3 8.49 71.40 1.05 3.57 يتبناها .يلتزم البنك بالقيم الجوهرية التي  4

 5 8.34 70.20 0.95 3.51 يحافظ البنك على تقاليده الموروثة . 0

   71.60 0.86 3.58 رأس المال الثقافي 
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( بينما % 72.42( وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )3.62." اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )

( في الرتبة األخيرة وهي " يحافظ البنك على تقاليده الموروثة ." اذ تحققت بمتوسط 1جاءت الفقرة )

 tكما يبين الجدول ان قيم . (%72.22وتمثل هذه القيمة اهمية نسبية بقيمة )( 3.51حسابي )

ما يشير الى اهمية  2.25( عند مستو  1.96المحسوبة كانت اكبر من القيمة الجدولية البالغة )

هذه الفقرات وعكسها الراء افراد عينة الدراسة والتي كانت بعيدة عن الحياد الذي مثله المتوسط 

 .(3.22رضي البال  )الحسابي الف

وهو ما يمكن تفسيره بأن البنوك التجارية االردنية محل الدراسة ونتيجة اإلنفتاح الكبير 

فإنها بديهيًا تلتزم بمجموعة من القيم السرمدية الخالدة والتي تؤكد على التعامل األخالقي واإلنفتاح 

 والنجاح المحقق من قبل موظفيه.

   (:  إختبار فرضيات الدراسة3 ـ 4)
 

 باالسلوب التقليدي العام مرة وباالسلوب المتدرج تحليل االنحدار الخطي المتعدد تم تطبيق

(Stepwise)   حساب اكبر قيمة معامل ارتباط  مبدأ على المتدرج االسلوب حيث يقوم مرة اخر

قلة تباعا اضافة المتغيرات المستبين المتغير المستقل والتابع في المرحلة االولى ومن ثم يبدا ب

وهو ان يسهم المتغير الذي يضاف  من اضافة المتغير المستقل الجديد بحيث يتحقق شرط اساسي

يم  هذا الشرط بحيث يتم المحافظة على الداللة االحصائية فاذا لم يتحقق  R2 في رفع قيمة

المتغير المستقلة في عالقاتها باستبعاد هذا المتغير وهكذا حتى يتم التحقق من جميع المتغيرات 

نماذج تحتوي على متغير مستقل واحد  بهذا االسلوب التابع. ومن هنا قد نر  في نتائج االنحدار

وفيما يلي  R)2 .(فقط او اثنين اوثالثة بحسب قدرتها واسهامها في زيادة قيمة معامل التحديد

 .عرض لنتائج اختبار فرضيات الدراسة
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والتفرطح ان بيانات متغيرات الدراسة تتوزع بصورة مقاربة للتوزيع  تشير نتائج االلتواء

الطبيعي حيث عادة ما تعتبر توزيعات بيانات المتغيرات قريبة من التوزيع الطبيعي اذا اكت قيمة 

( كذلك ويرافق 1)اي ان القيمة المطلقة هي اقل من او تساوي   1الى + 1-االلتواء محصورة بين 

( 7الى + 7-تبار التفرطح لتوزيع البيانات وعادة ما يقبل التفرطح ضمن مد  )معامل االلتواء اخ

( وهو احد West et al., 1995) 7او ان القيمة المطلقة لالختبار تكون اقل من او تساوي 

المعايير التي يمكن ان تعتمد في وصف مقاربة توزيع البيانت بالتوزيع الطبيعي وعليه ومن خالل 

 .يفي الجدول يتبين ان توزيع بيانات الدراسة تتوزع بصورة قريبة من التوزيع الطبيعالنتائج المبينة 

 

 (14- 4جدول )

 اختبار التوزيع الطبيعي )االلتواء والتفرطح( لبيانات متغيرات الدراسة
 التفرطح االلتواء المتغيرات 

 261.- 202.- إنشاء المعرفة االستراتيجية المتغير المستقل

 199.- 506.- المعرفة االستراتيجيةتوزيع 

 117. 901.- تفسير المعرفة االستراتيجية

 432.- 715.- تطبيق المعرفة االستراتيجية

 619. 654.- التعلم االستراتيجي

 760.- 147. أداء اإلبداع المتغير التابع

 158.- 073.- أداء المنتج

 002.- 154.- أداء المبيعات

 164. 178. التنافسياالداء 

 700.- 175.- رأس المال البشري  المتغير الوسيط

 422.- 110.- رأس المال اإلجتماعي

 312.- 135.- رأس المال الثقافي

 539.- 186. رأس المال االستراتيجي
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 البيانية التالية طبيعة توزيع بيانات ابعاد الدراسة في المتغيرات الثالثة األشكالكما توضح 
 .الرئيسية المستقل والتابع والوسيط

 (1- 4) شكل
 إلنشاء المعرفة االستراتيجيةالتوزيع الطبيعي 

 
 (2- 4) شكل
 لتوزيع المعرفة االستراتيجيةالتوزيع الطبيعي 
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 (3- 4) شكل
 لمعرفة االستراتيجيةلتفسير االتوزيع الطبيعي 

 
 

 (4- 4) شكل
 لتطبيق المعرفة االستراتيجيةالتوزيع الطبيعي 
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 (5- 4) شكل
 ألداء اإلبداعالتوزيع الطبيعي 

 
 

 (6- 4) شكل
 ألداء المنتجالتوزيع الطبيعي 
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 (7- 4) شكل
 ألداء المبيعاتالتوزيع الطبيعي 

 
 

 (8- 4) شكل
 البشري لرأس المال التوزيع الطبيعي 
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 (9- 4) شكل
 لرأس المال االجتماعيالتوزيع الطبيعي 

 
 

 (12- 4) شكل
 لرأس المال الثقافيالتوزيع الطبيعي 
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 (11- 4) شكل
 لتعلم االستراتيجيالتوزيع الطبيعي 

 
 

 (12- 4) شكل
 لألداء التنافسيالتوزيع الطبيعي 
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 (13- 4) شكل
 االستراتيجيلرأس المال التوزيع الطبيعي 

 
 

 

 (15- 4جدول )

 اختبار االرتباط الخطي المتعدد للمتغيرات المستقلة قيد الدراسة 

 Tolerance VIF المتغيرات

 1.323 756. إنشاء المعرفة االستراتيجية

 1.340 746. توزيع المعرفة االستراتيجية

 1.417 706. تفسير المعرفة االستراتيجية

 1.263 792. يةاالستراتيجتطبيق المعرفة 

 2.700 370. رأس المال البشري 

 3.873 258. رأس المال اإلجتماعي

 2.628 381. رأس المال الثقافي
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يعتبر االرتباط الخطي مشكلة بين المتغيرات المستقلة ويعني ان العالقة الخطية بين 

لمتغير المتغيرين ان يؤثر على قيمة امتغيرين مستقلين عالية بدرجة كبيرة لدرجة انه يمكن الحد 

التابع بنفس القيمة ما يعني انه يعمل كبديل للمتغير االخر وحيث ان الهدف من التنبؤ وتحليل 

االنحدار هو الوصول الى متغيرات مختلفة قادرة على التنبؤ بدرجة مرتفعة لقيم المتغير التابع فانه 

ودها بدرجة خفيفة ضمن المعايير الموضوعة(. يجب التاكد من عدم وجود هذه المشكلة )او وج

( في الكشف عن variance inflation factor VIFويستخدم اختبار معامل تضخم التباين )

وجود هذه المشكلة ويرافق اختبار تضخم التباين اختبار الحد االدنى للتباين المسموح به 

(tolerance ويعرف بانه مقلوب معامل تضخم التباين وتشير قيم اختبار )VIF  الى عدم وجود

وتشير الى وجود المشكلة بدرجة خفيفة اذا  5مشكلة االرتباط الخطي اذا كانت القيمة اقل من 

بينما تبين قيم الحد االدنى للتباين المسموح عدم وجود هذه المشكلة  12واقل من  5كانت اكبر من 

فتعني ان المشكلة غير  2.2اقل من  – 2.1بينما اذا كانت محصورة بين  2.22اكبر اذا كانت 

,( وبالتالي تدل نتائج الجدول على ان هذه المشكلة غير 2212Gujarati and Porterمؤثرة )

مؤثرة وذلك عند احتساب قيم هذه االختبارات اذ كانت جميع القيم ضمن وصف انها موجودة بدرجة 

 خفيفة

 

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: "زيع انشاء المعرفة االستراتيجية، وتو للتعلم االسـتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

في األداء  (المعرفة االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجية

   ".(  0.05) داللةعند مستوى  التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن
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 (16- 4جدول )

في  باألسلوب التقليدي لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعادهتحليل االنحدار المتعدد نتائج إختبار 

 األداء التنافسي 

 

ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير  (16- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من 

( حيث بلغت قيمة عالقة 2.25كانت اقل من  fالناحية االحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج  2Rوتعبر قيمة . (2.651تابع )المتغيرات المستقلة بال

االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون 

منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان 

هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية  اعلى قيمة قد تصلها

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في 42.4%)

( ويالحظ % 41.4حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة حيث بلغت هذه القيمة )

( ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في 1.22بسيط جدا ) 2Rين قيمة ان الفرق بينها وب

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

R 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

إنشاء المعرفة 
 االستراتيجية

2.651 2.424 2.414 43.57 2.222 1.211 

.097 .097 2.208 .028 

توزيع المعرفة 
 االستراتيجية

.101 .101 2.874 .004 

تفسير المعرفة 
 االستراتيجية

.213 .213 5.328 .000 

تطبيق المعرفة 
 االستراتيجية

.206 .206 5.535 .000 
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المكونة( وباستعراض قيم تاثير كل بعد من االبعاد الممثلة ). النموذج على التنبؤ بقيم المتغير التابع 

( لبعد انشاء المعرفة 2.228( وبمستو  داللة )2.297للمتغير المستقل يتبين انها بلغت )

( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت 2.224( بمستو  داللة )2.121تيجية وبلغت )االسترا

( بمستو  2.226( لبعد تفسير المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.222( بمستو  داللة )2.213)

( لبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية حيث يالحظ ان جميع قيم مستو  الداللة المبينة 2.222داللة )

مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند هذا المستو  وان اكبر  2.2.5اقل من كانت 

( كذلك فقد كانت قيم 2.213قيمة تاثير قد تحققت من خالل بعد تفسير المعرفة االستراتيجية )

م ( يت2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة . التاثير المبينة جميعها موجبة

رفض فرضية الدراسة الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير بحيث تبين انه 

يوجد أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء 

 التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن.

( بهدف ترتيب اهمية stepwiseالسلوب المتدرج )كما تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد با

المتغيرات المستقلة في ارتباطاتها بالمتغير التابع انطالقا من فكرة زيادة قيمة معامل التحديد وقد 

 جاءت النتائج على النحو االتي

 (17- 4جدول )
لتأثير التعلم االستراتيجي (Stepwise)  تحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرجنتائج إختبار 

 بأبعاده في األداء التنافسي 

 

 االبعاد
r 2R  التغير

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 292. 292. 540. تفسير المعرفة االستراتيجية

43.57 2.222 1.211 

.213 .040 5.328 .000 

 000. 5.535 037. 206. 084. 376. 613. تطبيق المعرفة االستراتيجية

 004. 2.874 035. 101. 036. 412. 642. توزيع المعرفة االستراتيجية

 028. 2.208 044. 097. 012. 424. 651. إنشاء المعرفة االستراتيجية
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( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 17- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من 

( حيث بلغت قيمة العالقة 2.25كانت اقل من  fالناحية االحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب  2Rوتعبر قيمة . (2.651قلة والتابع )بين المتغيرات المست

لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي 

يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث 

د تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة ان اعلى قيمة ق

( 2.292يتبين انها بلغت ) 2Rوباستعراض قيم التغير في قيم معامل التحديد  . (%42.4مئوية )

( لبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية وبلغت 2.284لبعد تفسير المعرفة االستراتيجية وبلغت )

( لبعد انشاء المعرفة االستراتيجية حيث 2.212( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.236)

جية ان بعد تفسير المعرفة االستراتي ويتبين من خالل هذه لنتائج 2Rيالحظ الترتيب التنازلي في قيم 

( بينما حقق بعد انشاء المعرفة االستراتيجية 2.292قد حقق اكبر زيادة في قيمة معال التحديد )

 fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة . (2.212ادنى زيادة في قيمة معامل التحديد )

ية يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرض ( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي2.222البالغة )

التاثير اي تبين انه يوجد أثر التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة 

 .االستراتيجية( في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن

قل وذلك لمستكما تم اختبار هذه الفرضية من خالل الدرجة الكلية لمجموع ابعاد المتغير ا

 على النحو التالي
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 (18- 4جدول )

اثر التعلم االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجارية في االردن باستخدام نتائج إختبار 

 تحليل االنحدار البسيط

 

( ان اثر التعلم االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة 18- 4يبين الجدول )

كانت  2.222البالغة  fفي األردن كان مقبوال من الناحية االحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن  2Rوتعبر قيمة . (2.634( وقد بلغت قيمة عالقة المتغيرات المستقلة بالتابع )2.25اقل من 

قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف 

القيمة  المستقل وعادة ما تدلفي قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير 

االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة 

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى % 42.1لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

راسة حيث المجنمع الممثل للدنسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات 

( ما يدل 2.222بسيط جدا ) R2( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 39.9بلغت هذه القيمة )

وباستعراض قيمة  .على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النموذج على التنبؤ بقيم المتغير التابع

( ويالحظ ان قيمة 2.222و  داللة )( وبمست2.634التاثير المتغير المستقل يتبين انها بلغت )

مما يشير الى داللتها من الناحية االحصائية عند هذا  2.2.5مستو  الداللة المبينة كانت اقل من 

( يتم رفض فرضية الدراسة 2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة ، المستو  

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

R 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 2.222 12.68 2.249 0.634 2.991 2.222 162.95 2.399 2.421 2.634 االستراتيجيالتعلم 
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لتعلم ة التاثير بحيث تبين انه يوجد أثر لالصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضي

 االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن.

1-1HO: "ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــائية

في ( ســـــتراتيجيةالمعرفة االوتوزيع المعرفة االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة بداع للبنوك التجارية في األردنأداء اإل

 (19- 4جدول )
 باألسلوب التقليدي لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعاده في أداء اإلبداعتحليل االنحدار المتعدد نتائج إختبار 

( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 19- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء االبداع للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( حيث بلغت قيمة عالقة المتغيرات 2.25كانت اقل من  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار  2Rوتعبر قيمة . (2.515المستقلة بالتابع )

المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى 

ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد )او بسبب( المتغير المستقل وعادة 

( % 26.5تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل 

( ويالحظ ان الفرق بينها % 25.3للدراسة حيث بلغت هذه القيمة ) على بيانات المجنمع الممثل

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 إنشاء المعرفة االستراتيجية

2.515 2.265 2.253 21.36 2.222 1.378 

.375 .054 6.966 .000 

 926. 093. 043. 004. توزيع المعرفة االستراتيجية

 671. 425. 049. 021. تفسير المعرفة االستراتيجية

 028. 2.217 046. 101. جيةاالستراتيتطبيق المعرفة 
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( ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النموذج على 1.22بسيط جدا ) 2Rوبين قيمة 

 وباستعراض قيم تاثير كل بعد من االبعاد الممثلة )المكونة( للمتغير. التنبؤ بقيم المتغير التابع

( لبعد انشاء المعرفة االستراتيجية 2.222( وبمستو  داللة )2.375بلغت )المستقل يتبين انها 

( 2.221( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.926( بمستو  داللة )2.224وبلغت )

( بمستو  داللة 2.121( لبعد تفسير المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.671بمستو  داللة )

الستراتيجية حيث يالحظ ان قيم مستو  الداللة المبينة كانت اقل ( لبعد تطبيق المعرفة ا2.228)

في بعدي انشاء المعرفة االستراتيجية وبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية مما يشير الى  2.2.5من 

داللتها من الناحية االحصائية عند هذا المستو  وان اكبر قيمة تأثير )دالة إحصائيا( قد تحققت 

 ( 2.375المعرفة االستراتيجية )من خالل بعد انشاء 

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية 2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة 

أي يتم قبول الفرضية البديلة ولكن قبواًل جزئيًا وهي فرضية التاثير النه تبين وجود أثر للتعلم 

 االستراتيجي )انشاء وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء االبداع للبنوك التجاريــــة في األردن.

( بهدف ترتيب اهمية stepwiseحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )كما تم تطبيق تحليل االن

المتغيرات المستقلة في ارتباطاتها بالمتغير التابع انطالقا من فكرة زيادة قيمة معامل التحديد وقد 

 جاءت النتائج على النحو االتي
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 (22- 4جدول )

لتأثير التعلم االستراتيجي  (stepwiseتحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )نتائج إختبار 

 بأبعاده في أداء اإلبداع

 ( متغير تم استبعاده من نموذج االنحدار*)

( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق 22- 4يبين الجدول )

المعرفة االستراتيجية( في أداء االبداع للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية االحصائية 

 ( حيث بلغت قيمة العالقة بين المتغيرات المستقلة2.25كانت اقل من  f)قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم  2Rوتعبر قيمة . (2.651والتابع )

اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( 

صلها هي تالمتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد 

وباستعراض . (%42.4الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

( لبعد انشاء المعرفة االستراتيجية 2.244يتبين انها بلغت ) 2Rقيم التغير في قيم معامل التحديد 

ويتبين  2Rي قيم ف( لبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية حيث يالحظ الترتيب التنازلي 2.222وبلغت )

من خالل هذه النتائج ان انشاء تفسير المعرفة االستراتيجية قد حقق اكبر زيادة في قيمة معال 

( بينما حقق بعد تطبيق المعرفة االستراتيجية ادنى زيادة في قيمة معامل التحديد 2.244التحديد )

 r 2R االبعاد
التغير 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 244. 244. 494. إنشاء المعرفة االستراتيجية

42.95 2.222 1.422 

.379 .049 7.761 .000 

 011. 2.553 042. 108. 020. 264. 514. تطبيق المعرفة االستراتيجية

 003. توزيع المعرفة االستراتيجية*
0.064 

.047 .962 

 026. تفسير المعرفة االستراتيجية*
0.062 

.418 .676 
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في الجدول  بع هي كما هو مبين( وبالتالي فان ترتيب اهمية ابعاد المتغير المستقل في التا2.222)

كما يبين الجدول انه تم استبعاد بعدين )المشار اليهما بالرمز*( من ابعاد المتغير المستقل نظرا 

 الن كال منهما لم يقم برفع وزيادة قيمة معامل التحديد لهذا النموج

الدراسة الصفرية ( يتم رفض فرضية 2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة 

أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير ولكن قبواًل جزئيًا وهي فرضية التاثير النه تبين 

جاريــــة وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء االبداع للبنوك الت وجود أثر التعلم االستراتيجي )انشاء

 .في األردن

 

2-1HO: " ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) إحصــائيةال يوجد أثر ذو داللة

في  (وتوزيع المعرفة االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردن المنتجأداء 

(21- 4جدول )  
في  باألسلوب التقليدي لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعادهتحليل االنحدار المتعدد نتائج إختبار 

 أداء المنتج

 

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

R 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 إنشاء المعرفة االستراتيجية

2.535 2.287 2.274 23.79 2.222 1.256 

.094 .065 1.435 .153 

 702. 383. 052. 020. توزيع المعرفة االستراتيجية

 390. 860. 059. 051. تفسير المعرفة االستراتيجية

 000. 7.757 055. 430. تطبيق المعرفة االستراتيجية
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( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 21- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء المنتج للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( حيث بلغت قيمة عالقة المتغيرات 2.25كانت اقل من  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار  2Rوتعبر قيمة . (2.535ع )المستقلة بالتاب

المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى 

)او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد 

( % 28.7الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية ) تصلها هي

كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل 

( ويالحظ ان الفرق بينها % 27.4على بيانات المجنمع الممثل للدراسة حيث بلغت هذه القيمة )

( ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النموذج على 1.32بسيط جدا ) 2Rقيمة  وبين

 وباستعراض قيم تاثير كل بعد من االبعاد الممثلة )المكونة( للمتغير. التنبؤ بقيم المتغير التابع

ية ( لبعد انشاء المعرفة االستراتيج2.153( وبمستو  داللة )2.294المستقل يتبين انها بلغت )

( 2.251( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.722( بمستو  داللة )2.222وبلغت )

( بمستو  داللة 2.432( لبعد تفسير المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.392بمستو  داللة )

( لبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية حيث يالحظ ان قيم مستو  الداللة المبينة كانت اقل 2.222)

في بعد واحد فقط هو تطبيق المعرفة االستراتيجية مما يشير الى داللتها من الناحية  2.2.5من 

االحصائية عند هذا المستو  في هذا البعد حيث كانت اكبر قيمة تأثير )دالة إحصائيا( قد تحققت 

ض ( يتم رف2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة  . من خالل هذا البعد

فرضية الدراسة الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير ولكن قبواًل جزئيًا وهي 
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فرضية التاثير النه تبين وجود أثر للتعلم االستراتيجي )تطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء المنتج 

 للبنوك التجاريــــة في األردن.

( بهدف ترتيب اهمية stepwiseباالسلوب المتدرج )كما تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد 

المتغيرات المستقلة في ارتباطاتها بالمتغير التابع انطالقا من فكرة زيادة قيمة معامل التحديد وقد 

 جاءت النتائج على النحو االتي

 (22- 4جدول )
لتأثير التعلم االستراتيجي  (stepwiseتحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )نتائج إختبار 

 بأبعاده في أداء المنتج

 ( متغير تم استبعاده من نموذج االنحدار*)

( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 22- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء المنتج للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( حيث بلغت قيمة العالقة بين 2.25كانت اقل من  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج  R2وتعبر قيمة . (2.526والتابع )المتغيرات المستقلة 

االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون 

منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان 

لها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية اعلى قيمة قد تص

 R R2 االبعاد
التغير 
R2 

F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 000. 9.56 0.049 0.473 1.551 2.222 91.56 0.273 0.276 0.526 تطبيق المعرفة االستراتيجية

 102. 1.642 0.057 094. إنشاء المعرفة االستراتيجية*

 578. 556. 0.056 031. االستراتيجية*توزيع المعرفة 

 070. تفسير المعرفة االستراتيجية*
0.060 

1.167 .245 
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يتبين ان متغيرا واحدا فقط )بعد  R2وباستعراض قيم التغير في قيم معامل التحديد . (% 27.6)

تطبيق المعرفة االستراتيجية( هو البعد الوحيد الذي كان له اثر في رفع قيمة معامل التحديد وان 

( بينما لم تحقق باقي االبعاد اية زيادة لها مدلول 2.276دة كانت دالة إحصائيا اذ بلغت )هذه الزيا

 او تاثير من الناحية االحصائية وبذلك تم استبعادها )المشار اليهما بالرمز *( من هذا النموج

( يتم رفض فرضية الدراسة 2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة 

الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير ولكن قبواًل جزئيًا وهي فرضية التاثير 

النه تبين وجود أثر التعلم االستراتيجي )تطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء المنتج للبنوك 

 زالتجاريــــة في األردن

3-1HO: " ة، انشـــاء المعرفة االســـتراتيجيللتعلم االســتراتيجي ) جد أثر ذو داللة إحصــائيةال يو

في  (وتوزيع المعرفة االســـــتراتيجية، وتفســـــير المعرفة االســـــتراتيجية، وتطبيق المعرفة االســـــتراتيجية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة للبنوك التجارية في األردن المبيعاتأداء 

(23- 4جدول )  
في  باألسلوب التقليدي لتأثير التعلم االستراتيجي بأبعادهتحليل االنحدار المتعدد نتائج إختبار 

 أداء المبيعات

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

إنشاء المعرفة 
 االستراتيجية

2.796 2.633 2.627 122.34 2.222 2.422 

.178 .049 3.632 .000 

توزيع المعرفة 
 االستراتيجية

.328 .039 8.347 .000 

تفسير المعرفة 
 االستراتيجية

.567 .045 12.722 .000 

تطبيق المعرفة 
 االستراتيجية

.088 .042 2.109 .036 
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( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 23- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في اداء المبيعات للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( حيث بلغت قيمة عالقة المتغيرات 2.25كانت اقل من  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

 . (2.796ابع )المستقلة بالت

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر  2Rوتعبر قيمة 

عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير 

المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد 

( كذلك فان قيمة % 63.3القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية ) صحيح وقد بلغت هذه

معامل التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات 

 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 62.7المجنمع الممثل للدراسة حيث بلغت هذه القيمة )

ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النموذج على التنبؤ بقيم  (2.226بسيط جدا )

 وباستعراض قيم تاثير كل بعد من االبعاد الممثلة )المكونة( للمتغير المستقل يتبين. المتغير التابع

( 2.328( لبعد انشاء المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.222( وبمستو  داللة )2.178انها بلغت )

( بمستو  داللة 2.567( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.222داللة )بمستو  

( لبعد تطبيق 2.236( بمستو  داللة )2.288( لبعد تفسير المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.222)

مما  2.2.5المعرفة االستراتيجية حيث يالحظ ان جميع قيم مستو  الداللة المبينة كانت اقل من 

اللتها من الناحية االحصائية عند هذا المستو  وان اكبر قيمة تاثير قد تحققت من يشير الى د

 fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة  (2.567خالل بعد تفسير المعرفة االستراتيجية )

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية 2.222البالغة )
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 بواًل كليًا بحيث تبين انه يوجد أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيقالتاثير ق

 المعرفة االستراتيجية( في اداء المبيعات للبنوك التجاريــــة في األردن.

( بهدف ترتيب اهمية stepwiseكما تم تطبيق تحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )

ارتباطاتها بالمتغير التابع انطالقا من فكرة زيادة قيمة معامل التحديد وقد  المتغيرات المستقلة في

 جاءت النتائج على النحو االتي

 (24- 4جدول )

لتأثير التعلم االستراتيجي  (stepwiseتحليل االنحدار المتعدد باالسلوب المتدرج )نتائج إختبار 

 بأبعاده في أداء المبيعات

 

( ان نموذج انحدار التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير 24- 4يبين الجدول )

وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في اداء المبيعات للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( حيث بلغت قيمة العالقة بين 2.25كانت اقل من  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

 ( 2.796ة والتابع )المتغيرات المستقل

عن قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر  2Rوتعبر قيمة 

عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير 

 r 2R االبعاد
التغير 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 524. 524. 724. تفسير المعرفة االستراتيجية

43.57 2.222 1.211 

.567 .045 12.722 .000 

 000. 8.347 039. 328. 086. 610. 781. توزيع المعرفة االستراتيجية

 000. 3.632 049. 178. 016. 626. 791. إنشاء المعرفة االستراتيجية

 036. 2.109 042. 088. 007. 633. 796. ةالمعرفة االستراتيجيتطبيق 
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المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد 

 ( % 63.3صحيح وقد بلغت هذه القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

( لبعد تفسير 2.524يتبين انها بلغت ) 2Rوباستعراض التغير في قيم معامل التحديد 

( لبعد 2.216( لبعد توزيع المعرفة االستراتيجية وبلغت )2.286)المعرفة االستراتيجية وبلغت 

( لبعد تطبيق المعرفة االستراتيجية حيث يالحظ الترتيب 2.227انشاء المعرفة االستراتيجية وبلغت )

ويتبين من خالل هذه لنتائج ان بعد تفسير المعرفة االستراتيجية قد حقق اكبر  2Rالتنازلي في قيم 

( بينما حقق بعد تطبيق المعرفة االستراتيجية ادنى زيادة في 2.524عال التحديد )زيادة في قيمة م

( وبالتالي فان ترتيب اهمية ابعاد المتغير المستقل في التابع هي كما 2.227قيمة معامل التحديد )

( يتم رفض 2.222البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة . هو مبين في الجدول

فرضية الدراسة الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير قبواًل كليًا اي تبين انه 

يوجد أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في اداء 

 .المبيعات للبنوك التجاريــــة في األردن

  الثانيةرئيسة الفرضية ال

2HO: "زيع انشاء المعرفة االستراتيجية، وتو للتعلم االسـتراتيجي ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

في رأس المال  (المعرفة االستراتيجية، وتفسير المعرفة االستراتيجية، وتطبيق المعرفة االستراتيجية

   ".(  0.05) عند مستوى داللةاالستراتيجي للبنوك التجارية في االردن 
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 (25- 4جدول )

 تراتيجيفي رأس المال االسالبسيط لتأثير التعلم االستراتيجي تحليل االنحدار نتائج إختبار 

 

( ان اثر التعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة 25- 4يبين الجدول )

االستراتيجية( في راس المال االستراتيجي للبنوك التجاريــــة في األردن كان مقبوال من الناحية 

( وقد بلغت قيمة 2.25كانت اقل من  2.222البالغة  fاالحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن قيمة معامل التحديد المحسوب  2Rوتعبر قيمة . (2.454عالقة المتغيرات المستقلة بالتابع )

لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف في قيم المتغير التابع الذي 

يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة االكبر على قيمة افضل بحيث 

القيمة لهذا النموذج على شكل نسبة  ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى نسبة التباين الذي يمكن تفسيره % 22.6مئوية )

( % 22.3في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة حيث بلغت هذه القيمة )

ما يدل على قدرة المتغيرات التي تم  (2.223بسيط جدا ) 2Rويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة 

المستقل يتبين  وباستعراض قيمة التاثير المتغير. قبولها في النموذج على التنبؤ بقيم المتغير التابع

( ويالحظ ان قيمة مستو  الداللة المبينة كانت اقل 2.222( وبمستو  داللة )2.676انها بلغت )

وبهذه النتيجة . االحصائية عند هذا المستو   مما يشير الى داللتها من الناحية 2.2.5من 

( يتم رفض فرضية الدراسة الصفرية أي يتم قبول 2.222البالغة ) fوباالعتماد على مستو  داللة 

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

R 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 222. 7.89 2.286 0.454 1.213 2.222 62.35 2.223 2.226 2.454 التعلم االستراتيجي
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الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير بحيث تبين انه يوجد أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، 

 ردن.في راس المال االستراتيجي للبنوك التجاريــــة في األ وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية(

 

  الثالثةالفرضية الرئيسة 

3HO: "وك للبن رأس المال االســــتراتيجي في األداء التنافســــيل ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللةالتجارية في االردن 

 (26- 4جدول )

 رأس المال االستراتيجي في األداء التنافسيالبسيط لتأثير تحليل االنحدار نتائج إختبار 

 

( ان اثر رأس المال االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة 26- 4) يبين الجدول

كانت  2.221البالغة  fفي األردن كان مقبوال من الناحية االحصائية )قيمة مستو  داللة اختبار 

عن  2Rوتعبر قيمة  . (2.222( وقد بلغت قيمة عالقة المتغيرات المستقلة بالتابع )2.25اقل من 

قيمة معامل التحديد المحسوب لنموذج االنحدار المستخدم اي تعبر عن مقدار التباين او االختالف 

في قيم المتغير التابع الذي يكون منسوبا الى )او بسبب( المتغير المستقل وعادة ما تدل القيمة 

لقيمة ا االكبر على قيمة افضل بحيث ان اعلى قيمة قد تصلها هي الواحد صحيح وقد بلغت هذه

( كذلك فان قيمة معامل التحديد المعدلة تشير الى % 4.9لهذا النموذج على شكل نسبة مئوية )

نسبة التباين الذي يمكن تفسيره في حال تم التحليل على بيانات المجنمع الممثل للدراسة حيث 

ا يدل ( م2.224بسيط جدا ) 2R( ويالحظ ان الفرق بينها وبين قيمة % 4.5بلغت هذه القيمة )

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت مؤشرات النموذج

r 2R 
adjusted 

2R 
F Sig f الثابت Β SE t Sig t 

 2.221 3.49 2.241 2.222 2.625 2.221 12.24 2.245 2.249 2.222 راس المال االستراتيجي
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وباستعراض قيمة  .على قدرة المتغيرات التي تم قبولها في النموذج على التنبؤ بقيم المتغير التابع

( ويالحظ ان قيمة 2.221( وبمستو  داللة )2.145التاثير المتغير المستقل يتبين انها بلغت )

الحصائية عند هذا مما يشير الى داللتها من الناحية ا 2.2.5مستو  الداللة المبينة كانت اقل من 

( يتم رفض فرضية الدراسة 2.221البالغة ) fوبهذه النتيجة وباالعتماد على مستو  داللة . المستو  

الصفرية أي يتم قبول الفرضية البديلة وهي فرضية التاثير بحيث تبين انه يوجد أثر لرأس المال 

 االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن.

 

  الرابعةالفرضية الرئيسة 

4HO: "للتعلم االســــتراتيجي في األداء التنافســــي بوجود رأس  ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المال االستراتيجي متغيرًا وسيطاً 

( نتيجة هذا 27- 4الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل المسار ويوضح الجدول )

 التحليل. 
 (27- 4جدول )

على عالقة  االستراتيجي مؤشرات جودة وقيم التأثير المباشرة وغير المباشرة لتأثير راس المال
  التعلم االستراتيجي باالداء التنافسي في البنوك التجارية االردنية

 

( 2.222( بمستو  داللة )43.79يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج قد بلغت )

وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات 

فقد بلغت  GFIالدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي طبقا لنتائج هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

Chi sq p GFI CFI RMSEA 
التاثير  التاثير المباشر

غير 

 المباشر

التاثير 

 الكلي
AVE اتجاه التاثير 

Β C.R Sig 

43.79 0.000 0.939 0.908 0.062 

 –المستقل 
 التابع

0.390 6.99 *** 

 -المستقل  0.730 0.634 0.243
 الوسيط

0.404 8.94 *** 

 *** 4.82 0.601 عالتاب –الوسيط 
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( وهي قيمة تقع ضمن حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي 2.939مته )قي

( وهي قيمة 2.928قد بلغت ) CFIقيمة تعكس جودة لتطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

مرتفعة وتقع ضمن حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وتشير إلى جودة النموذج 

( وهي قيمة تقع ضمن المد  2.262فقد بلغت ) RMSEAما بالنسبة لقيمة مؤشر المفترض ا

المقبول لهذا المؤشر ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة التطابق )اثنان منهما تزايديان اي 

( اما المؤشر الثالث CFIو  GFIيفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما 

(  RMSEAي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت قيمته وهو مؤشر )فهو تناقصي ا

تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة وبالتالي يمكن الحكم على ان بيانات هذا النموذج تشير إلى 

 . جودة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسة

اس المال القة المتغير الوسيط )ر كما يبين الجدول قيم التاثيرات المباشرة وغير المباشرة لع

االستراتيجي( لد  البنوك التجارية في االردن على العالقة بين التعلم االستراتيجي واألداء التنافسي. 

وباستعراض قيم التاثيرات المباشرة في الجدول يتبين ان قيمة تاثير المتغير المستقل على التابع 

( 2.424قيمة تاثير المتغير المستقل على الوسيط ) ( كما بلغت2.391)بوجود الوسيط( قد بلغت )

( وقد تم التعبير عن هذه التاثيرات 2.621وبلغت قيمة التاثير المباشر للوسيط على التابع )

باستخدام القيم المعيارية حيث يالحظ ان تاثير )المعامالت( عالقة الوسيط في التابع كانت دالة 

عني ذلك وجود التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط من ما ي 2.25احصائيا النها كانت اقل من 

الناحية االحصائية كما كانت قيم التأثيرات االخر  دالة احصائيا اذ كان قيم مستو  الداللة اقل 

 ولذلك تم الرمز لها بالرمز )***(. 2.221من 

( 2.243) توتبين النتائج في الجدول ان قيمة التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط قد بلغ

وحيث ان . ( بوجود الوسيط2.634وعليه يصبح التاثير الكلي للمتغير المستقل على التابع بقيمة )
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تاثير المتغير الوسيط كان داال من الناحية االحصائية فاننا نعتبر في هذه الحالة وجود تاثير 

ة الدراسة اذ تبين وجود يللمتغير الوسيط وان هذا التاثير يعتبر تاثيرا جزئيا وبالتالي يتم رفض فرض

 .النموذج المستخدم الختبار هذه الفرضية (14- 4الشكل )تأثير المتغير الوسيط ويبين 

 (14- 4) شكل

 على عالقة التعلم االستراتيجي باالداء التنافسي االستراتيجي راس المال تأثير

 

1-4HO: "بداع بوجود رأساإلفي أداء للتعلم االســـتراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــائية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا للبنوك التجارية في األردن

الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل المسار ويوضح الجدول التالي نتيجة هذا 

 التحليل 

 ( 28- 4جدول )
ى لتأثير راس المال االستراتيجي عل مؤشرات جودة وقيم التأثير المباشرة وغير المباشرة

 عالقة التعلم االستراتيجي باداء االبداع في البنوك التجارية االردنية

Chi sq p GFI CFI RMSEA 
 التاثير المباشر

التاثير غير 

 المباشر
التاثير 

 الكلي
AVE  اتجاه

 التاثير
Β C.R Sig 

54.53 0.000 0.931 0.891 0.083 

 -المستقل 
 التابع

0.003 4.59 *** 

0.023 0.006 0.354 
 -المستقل 
 الوسيط

0.347 8.70 *** 

 -الوسيط 
 التابع

0.585 3.81 *** 
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( 2.222( بمستو  داللة )54.53يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج قد بلغت )

وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات 

فقد بلغت  GFIالدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي طبقا لنتائج هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

( وهي قيمة ضمن حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة 2.931مته )قي

( وهي قيمة مرتفعة 2.891قد بلغت ) CFIتعكس جودة تطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

( وهي 2.283فقد بلغت ) RMSEAتشير إلى جودة النموذج المفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر 

لحد االعلى لمد  قبول هذا المؤشر ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة قيمة تقع على ا

التطابق )اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما 

GFI  وCFI اما المؤشر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت )

( تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة وبالتالي يمكن الحكم على RMSEAؤشر )قيمته وهو م

 ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسة

يبين الجدول قيم التاثيرات المباشرة وغير المباشرة لعالقة المتغير الوسيط )راس المال كما 

ارية في االردن على العالقة بين التعلم االستراتيجي وأداء االبداع. االستراتيجي( لد  البنوك التج

وباستعراض قيم التاثيرات المباشرة في الجدول يتبين ان قيمة تاثير المتغير المستقل على التابع 

( 2.347( كما بلغت قيمة تاثير المتغير المستقل على الوسيط )2.243)بوجود الوسيط( قد بلغت )

( وقد تم التعبير عن هذه التاثيرات 2.585ثير المباشر للوسيط على التابع )وبلغت قيمة التا

باستخدام القيم المعيارية حيث يالحظ ان تاثير )المعامالت( عالقة الوسيط في التابع كانت دالة 

ما يعني ذلك وجود التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط من  2.25احصائيا النها كانت اقل من 

حصائية كما كانت قيم التأثيرات االخر  دالة احصائيا اذ كان قيم مستو  الداللة اقل الناحية اال

 ولذلك تم الرمز لها بالرمز )***(. 2.221من 
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( 2.223وتبين النتائج في الجدول ان قيمة التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط قد بلغت )

وحيث ان . ( بوجود الوسيط2.446بقيمة )وعليه يصبح التاثير الكلي للمتغير المستقل على التابع 

تاثير المتغير الوسيط كان داال من الناحية االحصائية فاننا نعتبر في هذه الحالة وجود تاثير 

للمتغير الوسيط وان هذا التاثير يعتبر تاثيرا جزئيا وبالتالي يتم رفض فرضية الدراسة اذ تبين وجود 

 .النموذج المستخدم الختبار هذه الفرضية (15- 4الشكل )تأثير المتغير الوسيط ويبين 

 (15- 4) شكل

 بأداء اإلبداععلى عالقة التعلم االستراتيجي  االستراتيجي راس المال تأثير

 
 

 

2-4HO: "بوجود رأس المنتجفي أداء للتعلم االســــتراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــائية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا للبنوك التجارية في األردن

الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل المسار ويوضح الجدول التالي نتيجة هذا 

 .التحليل
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 ( 29- 4جدول )

على  جياالستراتيمؤشرات جودة وقيم التأثير المباشرة وغير المباشرة لتأثير راس المال 

 عالقة التعلم االستراتيجي بأداء المنتج في البنوك التجارية االردنية 

 

( 2.217( بمستو  داللة )15.46يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج قد بلغت )

وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات 

فقد بلغت  GFIالدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي طبقا لنتائج هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

( وهي قيمة ضمن حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر وهي قيمة 2.979مته )قي

( وهي قيمة مرتفعة 2.974قد بلغت ) CFIتعكس جودة تطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

( وهي 2.263فقد بلغت ) RMSEAتشير إلى جودة النموذج المفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر 

لحد االعلى لمد  قبول هذا المؤشر ومن هنا وحيث ثالثة من مؤشرات جودة قيمة تقع على ا

التطابق )اثنان منهما تزايديان اي يفضل ان تتزايد قيمة كل منهما للداللة على التطابق الجيد وهما 

GFI  وCFI اما المؤشر الثالث فهو تناقصي اي تزداد قيمته االعتبارية في الجودة كلما نقصت )

(  تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة وبالتالي يمكن الحكم على RMSEAؤشر )قيمته وهو م

 ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق مرتفعة الغراض مثل هذه الدراسة

يبين الجدول قيم التاثيرات المباشرة وغير المباشرة لعالقة المتغير الوسيط )راس المال 

ة في االردن على العالقة بين التعلم االستراتيجي وأداء االبداع. االستراتيجي( لد  البنوك التجاري

Chi sq p GFI CFI RMSEA 
 التاثير المباشر

التاثير غير 

 المباشر
التاثير 

 الكلي
AVE  اتجاه

 التاثير
Β C.R Sig 

15.46 0.017 0.979 0.974 0.063 

 -المستقل 
 التابع

0.092 5.79 *** 

0.121 0.391 0.483 
 -المستقل 
 الوسيط

0.656 9.41 *** 

 -الوسيط 
 التابع

2.072 4.08 *** 
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وباستعراض قيم التاثيرات المباشرة في الجدول يتبين ان قيمة تاثير المتغير المستقل على التابع 

( 2.676( كما بلغت قيمة تاثير المتغير المستقل على الوسيط )2.292)بوجود الوسيط( قد بلغت )

( وقد تم التعبير عن هذه التاثيرات 2.152المباشر للوسيط على التابع ) وبلغت قيمة التاثير

باستخدام القيم المعيارية حيث يالحظ ان تاثير )المعامالت( عالقة الوسيط في التابع كانت دالة 

ما يعني ذلك وجود التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط من  2.25احصائيا النها كانت اقل من 

ئية كما كانت قيم التأثيرات االخر  دالة احصائيا اذ كان قيم مستو  الداللة اقل الناحية االحصا

 ولذلك تم الرمز لها بالرمز )***(. 2.221من 

( 2.121وتبين النتائج في الجدول ان قيمة التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط قد بلغت )

وحيث ان . ( بوجود الوسيط2.391مة )وعليه يصبح التاثير الكلي للمتغير المستقل على التابع بقي

تاثير المتغير الوسيط كان داال من الناحية االحصائية فاننا نعتبر في هذه الحالة وجود تاثير 

للمتغير الوسيط وان هذا التاثير يعتبر تاثيرا جزئيا وبالتالي يتم رفض فرضية الدراسة اذ تبين وجود 

 .النموذج المستخدم الختبار هذه الفرضية (16- 4)الشكل تأثير المتغير الوسيط ويبين 

 

 (16- 4) شكل

 بأداء المنتجعلى عالقة التعلم االستراتيجي  االستراتيجي راس المال تأثير
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3-4HO: "رأس  بوجود المبيعاتفي أداء للتعلم االستراتيجي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المال االستراتيجي متغيرًا وسيطًا للبنوك التجارية في األردن

الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل المسار ويوضح الجدول التالي نتيجة هذا 

 التحليل

 ( 32- 4جدول )

على  جياالستراتيمؤشرات جودة وقيم التأثير المباشرة وغير المباشرة لتأثير راس المال 

 في البنوك التجارية االردنية  المبيعاتعالقة التعلم االستراتيجي بأداء 

( 2.222( بمستو  داللة )114.72يبن الجدول ان قيمة مربع كاي قد للنموذج قد بلغت )

وهي قيمة تشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بمعنى انه ال يوجد تطابق بين نموذج بيانات 

فقد بلغت  GFIالدراسة )الحقيقي( والنموذج االفتراضي طبقا لنتائج هذا المؤشر اما بالنسبة لمؤشر 

( وهي قيمة مرتفعة تقع ضمن حدود المد  المقبول الذي تقبل فيه قيم هذا المؤشر 2.891يمته )ق

( وهي قيمة 2.878قد بلغت ) CFIوهي قيمة تعكس جودة تطابق البيانات كذلك فان قيمة مؤشر 

( 2.174فقد بلغت ) RMSEAمرتفعة تشير إلى جودة النموذج المفترض اما بالنسبة لقيمة مؤشر 

مة تقع على الحد االعلى لمد  قبول هذا المؤشر ومن هنا وحيث ان اثنين من مؤشرات وهي قي

Chi sq p GFI CFI RMSEA 
 التاثير المباشر

التاثير غير 

 المباشر
التاثير 

 الكلي
AVE  اتجاه

 التاثير
Β C.R Sig 

114.72 0.000 0.891 0.878 0.174 

 -المستقل 
 التابع

2.777 7.30 *** 

0.305 0.920 0.880 
 -المستقل 
 الوسيط

0.656 6.12 *** 

 -الوسيط 
 التابع

0.700 4.65 *** 
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(  تدل على جودة نموذج بيانات الدراسة وبالتالي يمكن الحكم CFIو  GFIجودة التطابق )هما 

 على ان بيانات هذا النموذج تشير إلى جودة تطابق مقبولة الغراض مثل هذه الدراسة

ثيرات المباشرة وغير المباشرة لعالقة المتغير الوسيط )راس المال يبين الجدول قيم التا

االستراتيجي( لد  البنوك التجارية في االردن على العالقة بين التعلم االستراتيجي وأداء المبيعات. 

وباستعراض قيم التاثيرات المباشرة في الجدول يتبين ان قيمة تاثير المتغير المستقل على التابع 

( 2.676( كما بلغت قيمة تاثير المتغير المستقل على الوسيط )2.555سيط( قد بلغت ))بوجود الو 

( وقد تم التعبير عن هذه التاثيرات 2.514وبلغت قيمة التاثير المباشر للوسيط على التابع )

باستخدام القيم المعيارية حيث يالحظ ان تاثير )المعامالت( عالقة الوسيط في التابع كانت دالة 

ما يعني ذلك وجود التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط من  2.25احصائيا النها كانت اقل من 

الناحية االحصائية كما كانت قيم التأثيرات االخر  دالة احصائيا اذ كان قيم مستو  الداللة اقل 

 ولذلك تم الرمز لها بالرمز )***(. 2.221من 

( 2.347التاثير غير المباشر للمتغير الوسيط قد بلغت )وتبين النتائج في الجدول ان قيمة 

وحيث ان . ( بوجود الوسيط2.922وعليه يصبح التاثير الكلي للمتغير المستقل على التابع بقيمة )

تاثير المتغير الوسيط كان داال من الناحية االحصائية فاننا نعتبر في هذه الحالة وجود تاثير 

ين وجود ر يعتبر تاثيرا جزئيا وبالتالي يتم رفض فرضية الدراسة اذ تبللمتغير الوسيط وان هذا التاثي

 .تأثير المتغير الوسيط ويبين الرسم التالي النموذج المستخدم الختبار هذه الفرضية
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 (17- 4) شكل

 بأداء المبيعاتعلى عالقة التعلم االستراتيجي  االستراتيجي راس المال تأثير
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

   المقدمة: (1ـ  5)
  مناقشة النتائج: (2ـ  5)
  التوصيات والمقترحات: (3ـ  5)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 المقدمة(: 0ـ  5) 

تختص معلومات هذا الفصل حول النتائج التي توصلت لها الدراسة، وتحديد اإلتفاق من 

نتائج الدراسات السابقة، ووضع التوصيات الالزمة للبنوك محل الدراسة واقتراح عدد من الدراسات 

 المستقبلية التي تصب في استكمال جوانب الدراسة الحالية، وكما هو موضح أدناه

 (: مناقشة النتائج8 ـ 5)
 (: النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة 0 - 8 - 5)
تبين أن واقع التعلم االســـــــــــتراتيجي في البنوك محل الدراســـــــــــة كان متوســـــــــــطًا، حيث تراوحت   .1

( وحد أدني بل  3.53حد أعلى بل  ) بينألبعاد التعلم االســـــــــــــتراتيجي المتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية 

( الــذي يعكس الواقع المتوســــــــــــــط للتعلم االســــــــــــــتراتيجي بــأبعــاده في البنوك التجــاريــة محــل 3.35)

بمتوســـطات  (،3.53)الكلي لبعد انشـــاء المعرفة بين ان قيمة المتوســـط الحســـابي حيث ت الدراســة،

 الكليقيمة المتوســــط الحســــابي . كما اظهرت النتائج أن (3.38 – 3.65)حســــابية تراوحت بين 

. كما (3.48 – 3.55)، بمتوســـطات حســـابية تراوحت بين (3.51قد بلغت ) توزيع المعرفةلبعد 

، بمتوسطات حسابية (3.47)تفسـير المعرفة  لبعدتوسـط الحسـابي الكلي بينت النتائج أن قيمة الم

ق تطبيلبعد . وأخيرًا، تبين أن قيمة المتوســـــــــــط الحســــــــــــابي الكلي (3.43 – 3.51)تراوحت بين 

 .(3.32 – 3.41)، بمتوسطات حسابية تراوحت بين (3.55)المعرفة 

، حيث كان متوســـــطاً  في البنوك التجارية في األردن أظهرت النتائج أن واقع األداء التنافســـــي .2

( وحد أدني بل  3.19حد أعلى بل  ) بينألبعاد االداء التنافســـي المتوســـطات الحســـابية تراوحت  

 ،نفي البنوك التجارية في األردبأبعاده  ( الذي يعكس الواقع المتوســـــــــط لألداء التنافســـــــــي3.12)
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بمتوســـــــطات (، 3.12قد بلغت ) اداء االبداعلبعد  يالكلحيث تبين ان قيمة المتوســـــــط الحســـــــابي 

اداء  لبعد الكليان قيمة المتوســـــط الحســـــابي  . كما تبين(2.92 – 3.19)حســـــابية تراوحت بين 

تبين ان . وأخيرًا، (3.12 – 3.16)بمتوســــطات حســــابية تراوحت بين (، 3.13قد بلغت ) المنتج

، بمتوســــــطات حســــــابية تراوحت بين (3.19)اداء المبيعات  لبعدالكلي  قيمة المتوســــــط الحســــــابي

(3.35 – 3.11). 

ان كــ في البنوك التجــاريــة في األردن بينــت نتــائج التحليــل أن راقع رأس المــال االســــــــــــــتراتيجي .3

لى بل  حد أع بين ألبعاد رأس المال االســــتراتيجيالمتوســــطات الحســــابية متوســــطًا، حيث تراوحت 

في  بأبعاده قع المتوسط لرأس المال االستراتيجي( الذي يعكس الوا3.51( وحد أدني بل  )3.58)

لمال البشـري رأس ا لبعدالكلي  حيث تبين ان قيمة المتوسـط الحسـابي. البنوك التجارية في األردن

قيمة . كما اظهرت النتائج أن (3.47 – 3.64)، بمتوســـــــــــطات حســـــــــــابية تراوحت بين (3.58)

، بمتوســطات حســابية تراوحت بين (3.51)رأس المال االجتماعي  لبعدالكلي  المتوســط الحســابي

رأس المال الثقافي لبعد الكلي  قيمة المتوســــــــــــــط الحســــــــــــــابي. وأخيرًا، تبين أن (3.43 – 3.56)

 .(3.51 – 3.62)، بمتوسطات حسابية تراوحت بين (3.58)
 

 (: نتائج إختبار فرضيات الدراسة 8 - 8 - 5)
أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في األداء  وجود .1

)انشاء وتطبيق  للتعلم االستراتيجيكما تبين أن هناك تأثير  التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن.

أثر للتعلم ناك أيضًا أن ه . وتبينالمعرفة االستراتيجية( في أداء االبداع للبنوك التجاريــــة في األردن

وأخيرًا،  .االستراتيجي )تطبيق المعرفة االستراتيجية( في أداء المنتج للبنوك التجاريــــة في األردن

للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة أظهرت النتائج أن هناك أثر 

 .في األردناالستراتيجية( في اداء المبيعات للبنوك التجاريــــة 
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التي بينت  Jitnom  &Ussahawanitchakit (2101) وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة 

أن قدرات التعلم االستراتيجي تؤثر إيجابيًا على األداء بشكليه المباشر وغير المباشر، وأن االداء 

 يرتبط بعالقة إيجابية مع النمو المستدام. 

أثر للتعلم االستراتيجي )انشاء، وتوزيع، وتفسير وتطبيق المعرفة االستراتيجية( في راس  وجود .2

  .  المال االستراتيجي للبنوك التجاريــــة في األردن

أن رأس المال التي بينت  AL-Masarweh (2102) وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة 

 .األداء التنافسي لهذه الشركاتعلى  البشري تؤثر

وهذه  ، لرأس المال االستراتيجي في األداء التنافسي للبنوك التجاريــــة في األردن وجود أثر .3

اشارة إلى زيادة االهتمام في رأس المال االستراتيجي سينعكس على زيادة مستو  االداء التنافسي 

. 

لتنافسي. كما ا واالداء التعلم االستراتيجي لرأس المال االستراتيجي في العالقة بينوجود تأثير  .1

بداع، وهناك وأداء اإل التعلم االستراتيجي ان هناك تأثير لرأس المال االستراتيجي في العالقة بين

تج، وأخيرًا، فقد وأداء المن التعلم االستراتيجي تأثير وسيط لرأس المال االستراتيجي في العالقة بين

 أداء المبيعات.و  التعلم االستراتيجي وسيط في العالقة بينتأثير تبين أن لرأس المال االستراتيجي 
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 لدراسات مستقبلية : مقترحاتوال التوصيات(: 3 ـ 5)

  التوصيات:

 بناًء على نتائج الدراسة ومناقشتها تقدم الباحثة مجموعة من التزصيات وكما يأتي : 
 

ذلك من و زيادة االهتمام في  إنشاء المعرفة االستراتيجية في البنوك التجارية محل الدراسة  .1

لومات واألفكار الجديدة التي تتجاوز خالل قيام البنوك التجارية محل الدراسة بجمع المع

 .األسواق الحالية والتكنولوجيا المستخدمة

في البنوك التجارية محل الدراسة وذلك من خالل قيام  توزيع المعرفة االستراتيجيةتعزيز  .2

دادًا الى مستخدميها استع االستراتيجيةالبنوك التجارية محل الدراسة بإيصال المعرفة 

لتوظيفها في تطوير االستراتيجات وذك من خالل إعتبار أن تبادل المعلومات االستراتيجية 

 .قاعدة سلوكية

ر ، في البنوك التجارية محل الدراسة تركيز اكثأيالء عملية تفسير المعرفة االستراتيجية  .3

وح وجعلها اكثر وضتنقيج المعرفة دراسة بوذلك من خالل قيام البنوك التجارية محل ال

 للتطبيق والمشاركة وصناعة القرارات واتخاذها.

من خالل قيام  وذلكقيام البنوك التجارية في األردن بتعزيز تطبيق المعرفة االستراتيجية  .1

ات المنظمة باستراتيجيربط تطبيق المعرفة االستراتيجية البنوك التجارية محل الدراسة ب

 وصواًل لتحقيق األهداف التي تسعى لها البنوك. التشغيلية

اإلهتمام بأداء المبيعات من قبل البنوك التجارية محل الدراسة كونه يعكس الحصيلة  .5

النهائية لمجمل مبيعات البنوك في السوق الذي تعمل به، وذلك من خالل قيام البنوك 

لتطوير اإضافة إلى  تهبتقديم عروض مبيعات عالية الجودة لخدماالتجارية محل الدراسة 

 .المستمر لخدماته
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إعطاء أداء المنتج اهمية من قبل البنوك التجارية محل الدراسة وذلك من خالل قيام البنوك  .6

الدخول لالسواق و  تقديم خدمات ومنتجات أوسع من المنافسينب التجارية محل الدراسة

 وتقديم خدماته بأقصر فترة ممكنة. الجديدة

بداع من قبل البنوك التجارية محل الدراسة وذلك من خالل قيام البنوك اإلهتمام بأداء اإل .7

اعتماد أحدث االبتكارات التكنولوجية في توليد الخدمات والمنتجات ب التجارية محل الدراسة

 وتطير القدرات التكنولوجية لتقديم تشكيلة واسعة من الخدمات المصرفية. الجديدة

مل بشكل يعإعطاء رأس المال البشري في البنوك التجارية محل الدراسة أهمية كبيرة كونه  .1

واإلرتقاء بها بما يجعل لهذه العمليات أسبقية وميزة  البنوكفعال من أجل تحسين عمليات 

البنوك، وذلك من خالل قيام البنوك التجارية محل الدراسة بعقد دورات تدريبية تنافسية في 

تكسبهم الخبرات والمهارات الجديدة في طرق التعامل مع الخدمات المصرفية لموظفيها 

 والزبائن.

ستثمار تعزيز االاإلهتمام برأس المال الثقافي في البنوك التجارية محل الدراسة من خالل  .1

، وذلك من خالل قيام البنوك التجارية محل في رأس المال البشري ورأس المال االجتماعي

ظة واإللتزام بالقيم والتقاليد والقواعد االخالقية للتعامل المصرفي وتشجيع الدراسة بالمحاف

 العقليات المنفتحة المرتبطة بتطويرالعمل المصرفي واقديم الخدمات للزبائن.

، يةعلمية في تطبيق المعرفة االستراتيجمتجددة و طرائق قيام البنوك محل الدراسة بإعتماد  .11

 رات البنوك المنافسة.من خالل اإلستفادة من تجارب وخب

 ،من المعرفة االستراتيجيه في تطوير خدمات المقدمة للزبائن إستفادة البنوك محل الدراسة .11

وذلك من خالل إجراء مسوحات للتعرف على إحتياجات ومتطلبات وتوقعات الزبائن من 

 الخدمات المقدمة.
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د الخدمات لوجية في توليأحدث االبتكارات التكنو التأكيد على استخدام البنوك محل الدراسة  .12

، وذلك باإلستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في الجديدة

 العمل المصرفي وتقديم الخدمات للزبائن.

عند الدخول لالسواق الجديدة على أستخدام تطبيقات قيام البنوك محل الدراسة باإلعتماد  .13

رسات البنوك العالمية واللجوء لبيوت الخبرة ، وذلك باإلطالع على ممامصرفية جديدة

 لتطوير التطبيقات المصرفية.

تنويع أساليب التعلم االستراتيجي المستخدم في البنوك بشكل يساهم في زيادة االستفادة من  .11

المعرفة االستراتيجية واستخداماتها في تطوير االداء التنافسي، وذلك من خالل  تأسيس 

ي بة المنهج والدليل في التطبيق العملي، وتشجيع فاعلية التعاون فثقافة العمل، ليكون بمثا

حل المشكالت عبر التحفيز المادي والمعنوي بحيث يكون هذا التحفيز مقدرًا لحجم الجهود 

 المبذولة.

 لدراسات مستقبلية:  مقترحات
 : مستقبليةفي اطار نتائج الدراسة وتوصياتها نقدم ادناه مجموعة من المقترحات لدراسات 

إلثر تكنولوجيا انترنت االشياء على تطوير االداء التنافسي للبنوك. . إجراء دراسة1  

. إجراء دراسة إلثر رأس المال االستراتيجي في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك .2  

 .  إجراء دراسة إلثر التعلم االسترايجي في أستشراف  الرؤية  المستقبلية للبنوك بوجود الذكاء3

 االستراتيجي متغير معدل .

. إجراء دراسة مقارنة بين البنوك التجارية واالسالمية بأستخدام نفس متغيرات الدراسة الحالية .4  
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 أواًل: المراجع العربية

دراسة  –(. دور ادارة معرفة الزبون في تحسين األداء التنافسي للمؤسسة 2213اقطي، جوهرة ) .1

 حالة مجموعة من وكاالت التأمين. رسالة ماجستير منشورة، جامعة محمد خيضر ـ بسكره، الجزائر.  

ية قأثر انماط التفكير االستراتيجي على األداء التنافسي: دراسة تطبي. (2211) ، صالح.البداح .2

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، على شركات الوساطة المالية في الكويت. 

 عمان: األردن.

(. إدارة المعرفة. دار إثراء للنشر 2211جردات، ناصر؛ المعاني، أحمد والصالح، أسماء. ) .3

 والتوزيع، عمنا: األردن.

ة التمكين واقتصاديات الثقة في أ(. ادار 2229الدوري، زكريا مطلك، وصالح، أحمد علي ) .1

 منظمات أعمال األلفية الثالثة. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان، االردن.

ب(. الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح 2229الدوري، زكريا، وصالح أحمد علي ) .5

 مان، االردن.منظمات األعمال: قراءات وبحوث. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ع

(. الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها 2212الزعانين، عاصم فايز ) .6

في زيادة الحصو السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة. راسلة ماجستير منشورة، الجامعة 

 االسالمية، غزة.   

(. أثر رأس 2215، محمد عبدهللا )الزيادات، محمد عواد، الشعار، اسحق محمود، والعوامرة .7

المال البشري في االستراتيجية التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مجلة الجامعة االسالمية 

 .154-123(، 1) 23للدراسات االقتصادية واالدارية، 
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 أثر المرونة االستراتيجية في العالقة بين التعلم االستراتيجي وتحقيق. (2215) ، روان.الشريف .1

، . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسطالميزة التنافسية في شركات التأمين األردنية

 عمان: األردن.

(. رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية 2211شعبان، مصطفى رجب علي ) .1
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(. ادارة رأس المال البشري: مطارحات استراتيجية في تنشيط 2215صالح، أحمد علي ) .11
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 قائمة المالحق
 

  قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة(: (1الملحق رقم )      
 أداة الدراسة )االستبانة( : (2الملحق رقم )      

 بأسماء البنوك التجارية العاملة في االردنقائمة  (:3المحلق رقم )
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 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة(: (0الملحق رقم )

 

 

 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم

 الجامعة األردنية إحصاء أ.د. محمد النعيمي 1
 الجامعة األردنية إدارة عامة أ.د. موسى اللوزي  2
 جامعة الشرق األوسط   إدارة تربوية عبد الحافظ محمد سالمةأ.د.  3
 جامعة الشرق األوسط   إدارة تربوية أ.د. عباس الشريفي 1
 جامعة البلقاء إدارة أعمال د. حمزة الشعار 5
 جامعة البلقاء إدارة أعمال د. فراس الشلبي 6
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. أمجد طويقات 7
 جامعة البلقاء إدارة أعمال أحمد شموطد.  1
 جامعة الشرق األوسط   إدارة تربوية د. حمزة العساف 1
 جامعة البترا إدارة أعمال د. أياد التميمي 11
 جامعة البترا إدارة أعمال د. نضال الصالحي 11
 الجامعة األردنية إدارة عامة د. عبد الحكيم أخورشيدة 12
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. نهلة الناظر 13
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 أداة الدراسة )االستبانة(: (8الملحق رقم )
 تحية طيبة وبعد،،،

 الدور الوسيط لرأس المال االستراتيجي في أثر التعلم االستراتيجي علىتقوم الباحثة بدراسة بعنوان"
هي و ضمن مدينة عمان"االداء التنافسي: دراسة ميدانية في البنوك التجارية العاملة في االردن 

جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة الشرق االوسط  
، ولكون الموضوع يخص مصرفكم  لذلك  فأنتم أفضل من يدلي برأيه في هذا المجال  ومن هذا 

ة عن فقراتها  ن ثم االجابالمنطلق  تتوجة اليكم الباحثة باالستبانة المرافقة  راجيًا قراءتها  بدقة وم
 وذلك بوضع إشارة ( في المربع الذي يتفق مع رأيك والمقابل لكل فقرة.

إن الباحثة على ثقة بأنكم ستكونون خير عونًا لها خدمًة للبحث العلمي ، علمًا بأن المعلومات 
 الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة.

                                                                                                                                                                            

 الباحثة           إشراف                                                                              

                                                                                                                     

حنين وادي أ.د أحمد علي صالح                                                                        

 البياتي

 

 التعريفية :البيانات 

 يرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة  (  في المكان المناسب:

 البيانات األساسية

  النوع األجتماعي 
 أنثى                                               ذكر        
العمر 
 35أقل من  -32من                                                 32أقل من       
 45أقل من  -42من                                      42أقل من  -35من        
 فأكثر  45         

المستوى التعليمي 
 بكالوريس      
 دبلو م عالي                                                            دكتوراه     

 ماجستير                                                  
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طبيعة العمل 

                مدير إدارة عليا                                                    مدير إدارة  وسطى                  
 مدير إدارة اشرافية                                         

       
 سنوات الخبرة 

 سنوات 01الى أقل من  5سنوات                                                من  5أقل من       
 سنة فأكثر 05سنة                                      05الى أقل من  01من        

 

 ( : قائمة بأسماء البنوك التجارية العاملة في االردن 3ملحق رقم )

 التعريفات االجرائية رقم الفقرة
 فقرات االستبانة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 
5 4 3 8 0 

 :Strategic Learning التعلم االستراتيجي  :األول المحور

)انشاء المعرفة االستراتيجية ، تفسير المعرفة االستراتيجية  ،توزيع المعرفة االستراتيجية  مجموعة االبعاد التي تشمل 
،وتطبيق المعرفة االستراتيجية( بهدف تجديد أستراتيجيات البنك وتطويرها بأستمرار من أجل المحافظة على مركزة 

 التنافسي.

 :(Strategic Knowledge creation ) إنشاء المعرفة االستراتيجية
عملية تكوين معرفة جديدة ذات سمة أستراتيجية مستقبلية للبنك بهدف استخدامها في فتح آفاق جديدة وتحسين 

 .المركز التنافسي

  المخاطر السوقية العالية . خالل تحليل من الجديدة المعرفة البنك يولد      

  
 

ريق للجميع عن طيهتم البنك بتحويل معارف االفراد إلى معارف متاحة 
 التعّلم المستمر .

     

  . يشجع البنك فرق العمل لتوليد االفكار االبداعية      

  . يستخدم البنك تكنولوجيا متقدمة في انشاء المعرفة      

  بهدف تعلم أشياء جديدة في  جمع المعلومات الجديدة يسعى البنك من
 عملية تطوير الخدمات .

     

 االستبانة فقرات رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :(Strategic Knowledge  distribution ) توزيع المعرفة االستراتيجية

 ايصال المعرفة الجديدة الى مختلف الوحدات في البنك لالستفادة منها في تطوير الخدمات واتخاذ القرارات.

  قاعدة سلوكية . في البنك االستراتيجيةتبادل المعلومات  يمثل      
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  بالسهولة  البنك المعلومات االستراتيجية داخل إلى الوصول يتسم
 للمحتاجين ليها .

     

  ن ادة الوعي المعرفي لد  الموظفياالستراتيجية في زي يسهم توزيع المعرفة      

   يستخدم البنك تكنولوجيا معلومات متطورة لتوزيع المعرفة.      

  يسعى البنك اليصال المعلومات الى مختلف وحدات البنك .      

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :( Strategic Knowledge   interpretation ) تفسير المعرفة االستراتيجية

 اتة.تطبيقها في عمليات البنك وقرار  أهميتها تمهيدًا لرفضها اوالمكتسبة معنى مشترك وبيان  اعطاء المعرفة

   يحلل البنك  حجم التأثير المحتمل جراء الحصول على المعلومات
 االستراتيجية عن منافسيه .

     

  ليحدد اثرها في االداء يقوم البنك بدراسة المعرفة االستراتيجية الجديدة      

  المتخذة عند الحصول  النظر في القراراتإلعادة  عمل فرق  يشكل البنك
 على معلومات ذات أهمية استراتيجية .

     

   يعتمد البنك أسلوب التفكير باالفتراضات المشتركة بشكل نقدي عند
 التعامل مع المعلومات االستراتيجية الجديدة .

     

   يسعى البنك الى توضيح المعلومات االستراتيجية الجديدة لألفراد لغرض
 األستفادة منها ألدائهم .

     

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالبا   دائماً 

5 4 3 8 0 

 :( Strategic Knowledge    Implementation ) تطبيق المعرفة االستراتيجية
ممارساتوضع المعرفة الجديدة التي تم توزيعها و تفسيرها موضع التنفيذ للبنك . الفعلي في   

  عملياته التشغيلية  لتحسين المكتسبة المعرفة االستراتيجية يستخدم البنك      

  لسوقيةادة الحصة ايطبق البنك اليات المعرفة االستراتجية الجديدة لزي      

  . يعتمد البنك طرائق علمية في تطبيق المعرفة االستراتيجية      

   االستراتيجيه في تطوير خدمات المقدمة يستفيد البنك من المعرفة
 .   للزبائن

     

  . يطور البنك قدرات العاملين لتمكينهم من تطبيق المعرفة االستراتجية      

 التعريفات االجرائية رقم الفقرة
 فقرات االستبانة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
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 البنك  الرقم  

 :Competitive Performance االداء التنافسي  :الثاني المحور

مجموعة االبعاد التي تشمل )اداء االبداع ، واداء المنتج ، واداء المبيعات( التي تعكس قدرة البنك على تقديم التوليفة 
 المثلى للزبائن بصورة افضل من المنافسين

 :(Innovation Performance ) أداء اإلبداع
 وتطبيقها لخدمة العمالء بشكل متميز عن المنافسين .قدرة البنك على تقديم افكار جديدة 

  .يقدم البنك تشكيلة متعددة المنتجات مقارنة بالمنافسين      

  الخدمات الجديدة  توليد أحدث االبتكارات التكنولوجية في البنك يستخدم      

  . يتسم البنك  بقدرة تنافسية تكنولوجية عالية      

   تطوير الخدمات الجديدة .يتسم البنك بسرعة      

  األولى من نوعها في السوق  للبنك تعد الخدمات الجديدة .      

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :(Product Performance ) أداء المنتج

 وتميزها عن المنتجات المنافسة .مجموعة المزايا التي تتمتع بها منتجات البنك وخدماتة  

  البنوك  يقوم البنك بتقديم خدمات مصرفية ذات تسهيالت أوسع من
 المنافسه .

     

   يحرص البنك على تقديم خدمات مصرفية تخدم شرائح المجتمع المختلفة
 البنوك المنافسه . بمعدالت أعلى من

     

  الزبائن.مع  بأسلوب عالي الدقة بالتعامل يتميز البنك      

   يعتمد البنك عند الدخول لالسواق الجديدة على أستخدام تطبيقات
 .   مصرفية جديدة

     

  قصيرة . خالل فترة يسعى البنك لتقديم خدمات جديدة تنفذ      

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :( Sales Performance ) أداء المبيعات

 امتالك البنك حصة سوقية منافسة يسعى للمحافظة عليها وتطويرها.

  المرسومة بفاعلية . أهداف المبيعات يمتلك البنك القدرة على تحقيق      

   يخفض البنك التكاليف من خالل  السيطرة على النفقات غير
 الضرورية.

     

  النوعية. أهداف المبيعات يهتم البنك بتحقيق      
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   يسعى البنك للمحافظة على الحصة السوقية من خالل التطوير المستمر
 لخدماته .

     

  عالية الجودة. لخدماته يتميز البنك بتقديم عروض مبيعات      

 التعريفات االجرائية رقم الفقرة
 فقرات االستبانة

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائما ً 

5 4 3 8 0 
 :Strategic Capital رأس المال االستراتيجي  :الثالث المحور

مجموعة من االبعاد التي تشمل )رأس المال البشري ، رأس المال االجتماعي ،رأس المال الثقافي ( والتي تساهم في 
 تطوير مقدرات ، وخبرات ، ومهارات ، واتجاهات ، وعالقات ، وقيم  البنك .

 :(Human Capital ) رأس المال البشري 
 د  الموارد البشرية في البنكمجموعة المعارف والخبرات والمهارات واالتجاهات  الموجودة ل

  البنك بدرجة عالية من المهارة . موظفو يتصف      

  البنك بخبرات عاليه في التعامل مع الزبائن. يتميز موظفو      

  بمعدل اعلى من البنوك المنافسه  عاليه البنك خبرات ادارية موظفو يمتلك      

  البنك بدرجة عالية من المعرفة المصرفية . يتحلى موظفو      

  البنك باتجاهات ايجابية في التعامل مع العمالء . يتسم موظفو      

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :(Social Capital ) اإلجتماعيرأس المال 

 شبكة العالقات والمعايير ، والقيم الجماعية ، والمعتقدات التي تسهل  التعاون بين المجموعات االجتماعية للبنك

  بعضًا . في التعاون مع بعضهم البنك موظفو يتميز      

  .يتعامل موظفو البنك بثقة متبادلة مبنية على المصداقية      

   العالقات االجتماعية بين موظفيه. البنك شبكةيطور      

  . يضع البنك معايير واضحة تحكم شبكة العالقات      

  سلوكية اساسها الشفافية. مبادئ يتبنى البنك      

 فقرات االستبانة رقم الفقرة
 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً 

5 4 3 8 0 
 :( Cultural Capital ) رأس المال الثقافي

 .  مجموعة الطقوس والعادات والقيم والقواعد التي تساهم في زيادة الذكاء الثقافي في البنك

  الموروثة يحافظ البنك على تقاليده   .      

  . يطبق البنك ممارسات رموزه الناجحين      

  . يشجع البنك العقليات المتفتحة      
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 البنك العربي   .0

 بنك االهلي االردني  .2

 بنك االسكان للتجارة والتمويل   .2

 بنك التجاري االردني   .2

 بنك عوده  .2

 بنك االردني الكويتي   .2

 بنك لبنان و المهجر   .2

 مصرف الرافدين   .2

 بنك القاهرة عمان   .2

 بنك االردن   .01

 بنك االستثمار العربي   .00

 بنك االستثمار   .02

 ABCبنك   .02

 بنك االتحاد   .02

 االردن –بنك سوسيته جنرال   .02

 بنك المال االردني   .02

 البنك العقاري المصري العربي   .02

 ستي بنك   .02

 بنك ستاندر تشارترد   .02

 بنك الكويت الوطني   .21

 بنك ابو ظبي الوطني   .20

 

  يتبناها . يلتزم البنك بالقيم الجوهرية التي      

  . يتبنى البنك قواعد اخالقية واضحة في التعامل      


