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 افتتاحية العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العاملين، والصالة والسالم ىلع نبينا محمد، وىلع آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

تطور   من  واملعلومات  التكنولوجيا  ثورة  أحدثته  إليها، ملَما  الوصول  أبوابها وطرق  تعددت  اليوم  املعرفة  فإن 
سريع ىلع نطاق واسع يف شتى امليادين؛ ويف املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكتروني نتطلع إلى 

من   لحادي عشر من املجلد ا  لثثاالعدد العاملية، ويأتي هذا    أن نكون رافدًا من روافد املعرفة، ومنصة بحثية بمعايير 
ليضم يف ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة واألصيلة التي   املجلة العاملية لالقتصاد واألعمالسلسلة أعداد  

 تناقش عددًا من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول موضوعات متنوعة. 

واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة   
يميين واملهنيين، وَشُرف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن الباحثين واملتخصصين، واهتمام األكاد

هيئتيه االستشارية والتحرير، ويف سبيل ذلك حرصت املجلة ىلع تحقيق أىلع املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين 
ية املرموقة، فباإلضافة من خالل توفير منصة نشر علمي متميز ومفهرس يف مجموعة من أهم قواعد البيانات العامل 

العربية كدار املنظومة واملنهل ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد  القواعد  إلى اشتراكها يف 
، وال زالت (Gate-J, ID Research, Scholar Google, Crossref ,Arcif ,Science of Web ,Doaj, EBSCO,)ـ  البيانات العاملية ك

 لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود.تسعى 
ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأىلع 

 املعايير العاملية لنسهم يف هذا البناء الحضاري الكبير. 

 والهداية والرشادنسأل الله تعالى التوفيق والسداد 
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 : قدمةامل .1

أو   لدين معين ل بالترويجمكان العم ل تهتم روحانية ،ة التنظيميةجال اإلدار هتمام في ممكان العمل من املوضوعات الناشئة ذات ال ر روحانية تعتب

 من ذلك خلق ثقافة تحتضن الشخنظام ط
ً
ن املوظفين يستفيدون من القدرة على تلبية احتياجاتهم إص بأكمله في مكان العمل وتعترف بائفي ولكن بدل

( العمل  في  وال  ملتعات(.  Devendhiran & Wesley, 2017الروحية  األعمال  ثقافة  في  كبيرة  تغييرات  مع  )املنظمات   .Garg, 2017  Gupta et alبيئة 

 إطار   ويمكن أن تكون بمثابة   ، من أصحاب العمل واملوظفين  فيد كلمكان العمل قد ت    . يتضمن هذا التغيير فهًما بأن روحانية(;2014
ً
للقيم التنظيمية   ا

كبر من عدم  قد عانوا من قدر أ إلى أن املوظفين    (Garg, 2017; James, 2021)  أشار  .(James, 2021)  وظفينز خبرات املالتي تتجلى في الثقافة التي تعز 

التنظيمية مثل تسري املتطورة والتغييرات  التقنيات  العمل بسبب  بيئة  الحجم األمان والضغط في  العمال والندماج وتقليص  املؤسسات  لكي  ، و ح  تظل 

     . فيها للعمل بجدية أكبر بموارد أقلغط على موظ، فإنها تضقادرة على املنافسة 

يوا   ين املوظفإن   أعباءالذين  يع  جهون  متزايدة  والقلقعمل  واإلرهاق  اإلجهاد  من  ومشاكل صحية  انون  مرٍض  غير  عمل  أداء  إلى  يؤدي  قد  مما   ،

إلى  (.van Wingerden & van der Stoep, 2017وأسرية وتفاعالت اجتماعية ضعيفة بين زمالء العمل ) ، الرتباط الوظيفيعدم    تؤدي هذه العوامل 

الروحانية في مكان العمل أن    إلىتوصلت بعض الدراسات  (.  Gupta et al., 2014ران املوظفين )عدلت التغيب عن العمل ودو مما قد يؤدي إلى زيادة م

سمح  األفراد، حيث تنية هي قوة إيجابية في حياة  ، حيث أن الروحاالوظيفيالرتباط    عدمفي مساعدة املنظمات على التغلب على    اومعنوي تلعب دوًرا مهًما

قيم ومعتقدات  و  قيمهم ومعتقداتهم  بينملنظمة وإدراك التوافق ، والشعور بعالقة قوية مع األعضاء اآلخرين في ا لحياتهم في العملف عثور على هدلهم بال

-Garg, 2017; Milliman et al., 2017 ; Iqbal et al. 2020 ; Sharma & Kumra, 2020 ; Ortizاملجتمع )نها تعود بالنفع على  أ   ،ضافة إلىإ   .املنظمة

Gómez et al. 2020 ; James, 2021 .) 
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ً
 روحانية مكان العمل بوصفها  استهدف البحث الحالي اختبار تأثيرإلى نظرية الحفاظ على املوارد،  استنادا

ً
 وسيطا

ً
)موارد نفسية متغيرا

ا (  اعيةواجتم األداء  لعالفي  عالية  العمل  نظم  أبعاد  بين  م  ا بوصفهقة   
ً
تنظيمية(  سمتغيرا )موارد   

ً
الوظيفي  تقال العاملين والرتباط  بين 

الخدمية السعوديةالصناعية بمدينة  و   باملنظمات  العربية  اململكة  البحث من خالل استقصاء  .  الطائف في     416توصل 
ً
  باملنظمات  موظفا

البحث،   املسار من خالل برنامج  أسلوب  و   SPSSبرنامج    خدامل استومن خالمحل  التنظيمية،  (Smart PLS)تحليل  املوارد  أن  واملوارد    إلى 

 في تعزيز   ينللموظفالنفسية والجتماعية 
ً
وجود عالقة موجبة معنوية بين أبعاد نظم  حيث أظهرت النتائج. الرتباط الوظيفيتساهم إيجابيا

العالقة    فيلها تأثير معنوي جزئي    ن العملاروحانية مك  باإلضافة إلى أن  ، والرتباط الوظيفي  ملمكان العنية  روحا نوكل م  العمل عالية األداء

، انية مكان العملروحمستوي    ،من التوصيات التي من شأنها تعزيز  عدًدا قدم البحث    .أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفيبين  

 محل البحث.  ظماتنللمومن ثم زيادة القدرة التنافسية  ،باط الوظيفيداء بالرتاأل  عالية وعالقة أبعاد نظم العمل

  .الرتباط الوظيفي ؛روحانية مكان العمل؛ نظم العمل عالية األداء ؛نظرية الحفاظ على املوارد :فتاحيةالكلمات امل

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx


 أشرف همام                                                                                                                  تأثير روحانية مكان العمل في العالقة بين نظم العمل عالية الداء واالرتباط الوظيفي 

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 315-341 
 316 

 

ل  من خال  رية، يمكن ملديري املوارد البش، ومن ثم الرتباط الوظيفي  ن الروحانية اإليجابية في مكان العمل تشجع علىإ مديرو املوارد البشرية    دركي

البشرية  ممارسات  تطبيق الر   فعالةال  املوارد  العملوحانية في  تعزيز  الحديثة على ممارسات   . (Sharma & Kumra, 2020, 641)  مكان  األدبيات   ركزت 

املتكاملةا   إدارة  البشرية  تتضمن  ملوارد  األداء  هاالتي  العمل عالية  بتجميع   ، High-performance work systems  (Al-Ajlouni, 2021)  ( HPWS)  نظم 

 ، كحزم مجموعات من املمارسات والجمع بينها
ً

ات اإلنتاجية مستوىالتوجه نحو تجميع الحزم له ما يبرره من خالل نفرد. بشكل م من تبني املمارسات بدل

توصلت بعض الدراسات   (.Appelbaum et al., 2000; Boxall & Macky, 2009األعلى التي يتم تحقيقها من خالل تبني نظام من املمارسات التكميلية )

أن   املمارساتإلى  د  تلك  مهتلعب  مساعدة    اومعنويً   ًماوًرا  علفي  الوظيفي  تعزيزى  املنظمات  إلى  و   ،الرتباط  توفر مستوىتؤدي  ألنها  األداء  من  أعلى  ات 

 ( Odiaka, 2020 ; Isimoya et al., 2020; Al-Ajlouni, 2021; Edgar et al., 2021) .للعاملين عوامل سياقية مفضلة على املستوى التنظيمي

البحث التنظيميين  إلى مساعدة    يسعي هذا  )  نئييوأخصاالقادة  البشرية  دHRاملوارد  أهمية  فهم  العمل عالية    ور ( على  )من منظور   األداءنطم 

ن العمل، ودور روحانية مكان وحانية مكافي تعزيز ر  (  Ability, Motivation and Opportunity (AMO) modelالقدرة والدافع والفرصة    إطار)النظم(

تحس في  العمل    وتعزيز  ينالعمل  نظم  األ عالقة  بالر عالية  الوظيفي.داء  ثم   تباط  املوظف  ،ومن  وز ون تطوير  التغيب،    أدائهم يادة  ،  وتقليل  الوظيفي، 

  .ئهم في العمل بقا استقرارو 

   :الدراسات السابقة . 1.1

  ( 438)  منعينة مكونة    أجريت الدراسة  .الوظيفيالرتباط  تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على    (,Suan & Nasurdin 2014دراسة )اختبرت   •

ا فخًما في جميع أنحاء ماليزيافند(  34من )لتصال بالعمالء  ا   من العاملين في مجال  موظًفا
ً
األداء لهما تأثير   التدريب  نإ   نتائجالأظهرت  .  ق وتقييم 

 . أثير معنوي هما تومشاركة املعلومات لم تكن ل كافأة بينما امل .لوظيفيالرتباط ا على  معنوي و  موجب

•  ( دراسة  البشرية  ( Sattar et al. 2015تناولت  املوارد  ممارسات  خالل    تأثير  من  وأدائهم  املوظفين  رضا  الوسيطالعلى  الوظيفي  دور    .لالرتباط 

وجود عالقة    النتائجضحت  . أو باكستان  Multan  ثة بنوك رائدة في مدينة ملتانالث  املين فيالع  موظًفا من (  181حجمها )  عينة  علىطبقت الدراسة  

بين معنوية  والتمكين(    موجبة  واملكافآت  )التدريب  البشرية  املوارد  الوظيفيممارسات  الوظيفي،  والرتباط  عالقة جزئي  وسيط    الرتباط  في 

 .بأداء املوظفين والرضا الوظيفياملمارسات 

دراسةاست • بين  قياس    (Maden, 2015)  هدفت  ا  ملمارسات  املوظفين  إدراكاتالعالقات  البشرية عالية  و لحتواءاملوارد  في توىسم،  انخراطهم  ات 

و  التعلم بتوجه  الالعمل  الستباقية.أهداف  وسلوكياتهم  )  علىالدراسة    أجريت  ،  حجمها  في  (240عينة  يعملون  في   موظًفا  صناعية   شركات 

بتركيا ا   .اسطنبول  املإ ئج  تالن كشفت  البشرية  املوارد  ممارسات  جميع  ا عالي  دركةن  مشاركة  )لحتواء  ة  الكفاءات،  تطوير  املعلومات، التمكين، 

   .أهداف التعلم بتوجه بالبدوره تنبأ  ذي ، والالرتباط الوظيفيب لها عالقة موجبة معنوية واملكافأة العادلة(

   بالرتباط الوظيفيردية وحانية الفعالقة الر  (Roof, 2015دراسة )  اختبرت •
ً

عد من أبعادإجمال . أجريت وهي الحيوية والتفاني والستغراق ه  وبكل ب 

وجود عالقة موجبة معنوية   ىأشارت النتائج إل  داخل أمريكا الشمالية.  من العاملين في الشركات الصناعية  موظًفا (  124عينة بلغت )  علىالدراسة  

  يفيرتباط الوظوال بين الروحانية الفردية 
ً

 . الستغراقعد ب  مع  معنوية ، ول توجد عالقةطالحيوية والتفاني فقعدي وبينها وبين ب   ،إجمال

)   ولت تنا • خالل    ( Pradhan & Jena, 2016دراسة  من  للموظف  الوظيفي  السلوك  في  العمل  مكان  في  الروحانية  الوظيفي   مفهومدور    الرتباط 

التنظيمي. الد  واللتزام  )ينع   علىراسة  طبقت  حجمها  العاملي172ة  من  مفردة  الص(  املنظمات  في  الهندن  في  عوامل .  ناعية  أن  النتائج  كشفت 

  حيوية على ال معنويةالروحانية في مكان العمل لها تأثيرات  ا، أيضً على أبعاد السلوك الوظيفي ومعنوي  موجب كان العمل تؤثر بشكلالروحانية في م

   واللتزام التنظيمي. بالرتباط الوظيفي  هم مؤشر تنبؤ مبمثابة  كان العملوحانية في مالهادف للر عد العمل ب  كما أن  ،واللتزام العاطفي

  لالرتباط الوظيفي دور الوسيط المعرفة تأثير ممارسات العمل عالية األداء على أداء املوظفين من خالل  (Akhtar et al. 2016راسة ) استهدفت د •

في املصرفي  القطاع  الدراسة  .  باكستان  في  )  علىأجريت  مكونة  العا  موظًفا(  200عينة  في  من  بنوكملين  في  ب  خمسة  املصرفي   اكستان.بالقطاع 

بين وسيط جزئي في العالقة    املوظفين  ، وانخراطهم ئاملوظفين وأدا   انخراطملمارسات العمل عالية األداء على    تأثير موجب معنوي   ائجوضحت النتأ 

   . ( وأداء املوظفينالتمكين، واملكافأة  دريب،)الت ألداءمارسات العمل عالية ا م

  العمل الجماعي   ، األمن الوظيفي  اختيار املوظفين،كوسيط لتأثيرات    يعن دور الرتباط الوظيف   ( ,Karatepe & Olugbade 2016كشفت دراسة )  •

العمل(، امل  )فريق  األداء    هنيةوالفرص  عالية  العمل  ملمارسات  عالقاكمؤشرات  و الغي  نواياب  تهافي  اإلبداعي.  تغطيةاب  واألداء  طيقت   الخدمة 

)  علىاسة  الدر  المامية ومشرفيهم  موظًفا (  287عينة حجمها  الخطوط  نيجيرياي  ف  من  في  العاملية  التنفيذ  .الفنادق  أن  النتائج  ظهر  التطبيق  ت    أو 

املوظفيناملتزامن   الجماعيلختيار  العمل  الوظيفي،  األمن  امل  ،،  الوظيفير ال يعزز    يةهنوالفرص  ا ي  والذي   تباط  نوايا  تقليل  إلى  بدوره  لغياب  ؤدي 

 ية.ات عالمستوىالخدمة واألداء اإلبداعي على  تغطيةؤدي إلى يو 

• ( دراسة  العمل،  املوظف  انخراطاملوظف،    التزام  (Garg, 2017قدمت  روحانية    كمتغيرات وسيطة  ودوافع  بين  العالقة  واألداء في  العمل  مكان 

)  علىراسة  الد  تمت  .نظيميالت العاملين  موظًفا(  418عينة قوامها  الوطنية  اعية وخدمية فيفي شركات صن  من  العاصمة  توصلت    .بالهند  منطقة 
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التنظيمي )أي العاطفي واملعياري(، و أن    إلىراسة  الد اللتزام  العالقة  ا دورً   لهم افع العمل  و ود  ،يناملوظف  انخراطجانبين من  نية  بين روحا  جزئًيا في 

  األداء التنظيمي.لعمل و مكان ا 

(  239) على. طبقت الدراسة ظفينل وانخراط املو انية مكان العملاللتزام املنهي في العالقة بين روح الدور الوسيط (Ke et al. 2017تناولت دراسة ) •

 معلم
ً
انخراطهم على  موجب معنوي أثير كان لها ت ي الجامعاتمكان العمل ملعلمن روحانية إ نتائج الأظهرت . في بكين  علمي الجامعات الصينيةمن م  ا

ا جزئًياحي، في العمل
ً
  .ي هذه العالقةف ث لعب اللتزام املنهي دوًرا وسيط

الذهنيةبين    ةالعالق  (Petchsawang & McLean, 2017سة )اختبرت درا • العمل و وحانية  ر و   اليقظة  مقارنة من خالل    املوظفين  انخراطمكان 

  علىأجريت الدراسة    للموظفين وتلك التي ل تفعل ذلك.   ظة الذهنيةيقالفي  في املنظمات التي تقدم دورات    املوظفين  نخراطا و ان العمل  مك  ةروحاني

مستوى عن النتائج . كشفت من أربعة منظمات لم تفعل ذلك موظًفا( 315اليقظة الذهنية، و )  قدمت دورات فيمن أربعة منظمات  موظًفا( 248)

العمل  روحانية م الوظيفيكان  التي تقد يل  والرتباط  املنظمات  أعلى في  الذهنيةم دورات  كون  التي ل تفعل ذلك،    اليقظة  تلك  مكان روحانية  من 

    .والرتباط الوظيفي اليقظة الذهنيةفي العالقة بين  كامل بشكل وسيطالعمل 

إذا (  Van der Walt, 2018تناولت دراسة ) • العملروحانية    كانت  تحديد ما    بقت . طالعمل  مكان  في  وازدهارهم   املوظفين  انخراطستعزز    مكان 

تقمن    موظًفا (  259)  علىالدراسة   بلدة  واملتوسطة في  الصغيرة  الشركات  في  فيالعاملين  بجنوب    ع  أظهرت إفريقيامقاطعة  عالقة    وجود  نتائجال  . 

 العمل.  نمكا هار فيوالزد املوظفين انخراطكل من و مكان العمل  روحانيةبين  معنوية موجبة

العمل على  أت  ( Singh & Chopra, 2018دراسة )  قدمت  • الروحانية والعزيمة في مكان  الوظيفيثير  البيانات من  الرتباط  موظًفا    ( 275). تم جمع 

مكان العمل   روحانية ت  بين مكونا  موجبة معنويةوجود عالقة    ت النتائجأظهر   كومية وخاصة في الهند.ح  مختلفة  ؤسسات مبدوام كامل يعملون في  

الداخلية  و )الحياة  الهادف  والعمل  ومكونات  لالعم  جماعة،  الوظيفي(  وبينتغراقوالس  التفاني )  الرتباط  ومكونات    )املثابرة(  العزيمة  مكونات  ( 

 .بالرتباط الوظيفي أكبربشكل  واملثابرة تنبأالعمل الهادف (. أظهر تحليل النحدار املتعدد الهرمي أن قالستغراو  تفاني)ال الرتباط الوظيفي

)استهدفت   • ا   (Milliman et al. 2018دراسة  وبين كل من  العمل  روحانية مكان  بين  الوظيفيالعالقة  امل  لرتباط  في  البقاء  نظمة، وعالقة ونية 

 منظمة ضيافة أمريكية. ا في  موظًف (  292)  عينة مكونة من  على. أجريت الدراسة  م الخدمة ونية البقاء في املنظمةبكل من تقدي  الرتباط الوظيفي

إل النتائج  بين ر وجود    ىتوصلت  العمل وكل من  عالقة موجبة معنوية  الوظيفي وحانية مكان  ا   الرتباط  العمل،  البقاء في  الوظيفي لهل ونية    رتباط 

    . نويةبنية البقاء في العمل غير مع عالقة موجبة معنوية بقيام املوظفين بتقديم الخدمة، بينما عالقته 

) تناولت   • بيالعال ( Mahipalan & Sheena, 2018دراسة  من  قة  كل  وبين  العمل  مكان  روحانية  الوظيفين  والرضا  الوظيفي  أجريت الرتباط   . 

سة  الدرا   أوضحت نتائج  معلمي املدارس الثانوية الذين يعملون في املدارس الحكومية في ولية جنوب الهند.  ( من689امها )الدراسة على عينة قو 

 عن التدريس. ضاالر و  الرتباط الوظيفين كل من روحانية مكان العمل وبيعالقة موجبة معنوية بين جود و 

ملمارسات املوارد    ين املوظف  أدراكات في العالقة بين  وصقل الوظيفة    تباط الوظيفير لال الدور الوسيط    ( Guan & Frenkel, 2018دراسة )اختبرت   •

ما ن حي  توصلت الدراسة إلى.  ينيةخمس شركات تصنيع صموظًفا يعملون في  (  455عينة مكونة من )  على  الدراسةأجريت    .ينالبشرية وأداء املوظف

الرتباط  ، باإلضافة إلى ذلك. قل الوظائفاملوظفون في عملهم ويشاركون في ص نخرطي تحافظ اإلدارة على نظام موارد بشرية قوي، فمن املرجح أن

   .فأداء املوظ في عالقة إدارة املوارد البشرية ب جزئي طوسي، مًعا قل الوظيفة وص الوظيفي

تكونت عينة    .م وأدائه  في العمل  ينظفاملو   انخراطمارسات إدارة املوارد البشرية وتأثيرها على  ملتحليل    (,Chahar & Hatwal 2018قدمت دراسة ) •

  أشارت .Dehradun (India) دهرادون )الهند( مدينة فيسطة الحجم يرة واملتو في مختلف الصناعات الصغ  من العاملين موظًفا( 170الدراسة من )

وممارسات الرفاهية   ،األداء تقييم ات و عويضالت نهي، سياساتفرص النمو امل، النتائج إلى أن ممارسات إدارة املوارد البشرية مثل التدريب والتطوير

تأثير   الختيار  املوظف  انخراطعلى  معنوي  لها  بينما  لين،  له والتعيين  يكن  تأثير  م  م  .معنوي ما  البشرية  املوارد  لممارسات  تأثير  جتمعة  لها  يكن  م 

 . أدائهم   علىين له تأثير معنوي املوظف انخراط. م وأدائه يناملوظف  معنوي على انخراط

) لت  تناو  • الو ال  ( ,Aktar & Pangil  2018دراسة  بي  سيط دور  العالقة  في  التنظيمي  إ لاللتزام  املوا ن ممارسات  البشريةدارة  الوظيفي  رد  . والرتباط 

ا تجارًيا خاًصا في مدينة دكا  (30)موظًفا من  (  383ة قوامها )ينع  علىأجريت الدراسة  
ً
املوارد إلى أن ممارسات إدارة    نتائجالتوصلت    بنغالديش.  بنك

ا  املالبشرية مثل  الوظيفي،  نهيلتقدم  األمن  املوظفين،  الراجعة، مشاركة  املعلى    التغذية  والاألداء،  هي عوامل  كافآت  والتطوير  والتدريب  تقدير، 

الوظيفي  نويةمعؤ  تنب أن اللتزام التنظيمي  .  بالرتباط  البشريةعالقة  وسيط جزئي في  وجدت الدراسة  املوارد  الوظيفياب  ممارسات إدارة  . لرتباط 

 .فيوالرتباط الوظيت إدارة املوارد البشرية بين ممارساى العالقة تشير النتائج إلى أن آلية مرحلة الصندوق األسود ل تعمل دائًما علأيضا، 

ين  املوظف على انخراط جيه(، والتو التدريب والتطوير، التوظيف والختيارأثر ممارسات املوارد البشرية ) (Bhutta et al. 2019دراسة )استهدفت  •

جنوب في البنوك  من العاملين موظًفا( 396) عينة مكونة من  على لدراسةطيقت ا  .هم غير وسيط في العالقة بين، ودور املناخ التنظيمي كمت في العمل
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باكستان  البنجاب توصلت  في  ملم.  تأثير موجب معنوي  إلي وجود  انخراطالدراسة  البشرية على  املوارد  التنظيمي وسيط  وظفيامل   ارسات  املناخ  ن، 

 .  ينوظفامل املوارد البشرية وانخراط جزئي في العالقة بين ممارسات

عينة  على. طبقت الدراسة الرتباط الوظيفي والرضا الوظيفيمكان العمل وكل من ين روحانية العالقة ب (Rashidin et al. 2020اختبرت دراسة ) •

إلىأشارت    .صينية   جامعاتأربعة  ( عضو هيئة تدريس من  168حجمها ) العم  النتائج  بين روحانية مكان  ل وكل من وجود عالقة موجبة معنوية 

 .رتباط الوظيفي والرضا الوظيفيل ا 

في    املوظفين   القة بين القيادة الخادمة وانخراطتأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في الع  ( Ortiz-Gómez et al. 2020ة ) استهدفت دراس •

ة وجود عالقة موجبة معنوي  ىة إلصلت الدراسسبانيا. تو من العاملين في منظمة دينية في ا   موظًفا(  (270  الدراسة على عينة قوامهاريت  . أج العمل

 .  في عالقة القيادة الخادمة بانخراط املوظفينروحانية مكان العمل وسيط كلي املوظفين، و  مل وانخراطية مكان العبين روحان

العدالة التنظيمية و   لعملن ا مكاة  وحانير   كل من  بينفي العالقة    لالرتباط الوظيفيالدور الوسيط    (Sharma & Kumra, 2020أظهرت دراسة ) •

  دماتخلبرمجيات و لالوطنية   املؤسسة ب  في تكنولوجيا املعلومات   ا()مهنيً   متخصًصا   (344عينة حجمها )  علىلدراسة  قت ا . طبالصحة العقليةبين  و 

التنظيمية تتنبأ بشكلن روحانية  إ تائج  كشفت الن  .الشركات بالهند  الرتباط الوظيفي،  الوظيفي  بالرتباط  ومعنوي   موجب  مكان العمل والعدالة 

 . الصحة العقليةو  العدالة التنظيمية كل من و  مكان العملن روحانية يبوسيط جزئي في العالقة 

• ( دراسة  الوسال  (Iqbal et al. 2020اختبرت  الفرد  دور  ملالءمة  بين    ظمةاملن  -يط  العالقة  العمل    وحانيةر في  الوظيفيمكان  أجريت والرتباط   .

ا في  ممرضة    ( 138)  عينة حجمها   ىعلالدراسة   الحكومية  الدراسة    إلندونيسية.املستشفيات  أثر موجب معنوي لروحانية مكان    إلىتوصلت  وجود 

املرضات في    علىالعمل   املنظمة وسيط ،  عملالانخراط  الفرد  ا   جزئي  مالءمة  املمرضات  بين روحانية  ةلعالقفي  العمل وانخراط  الروحانية ،  مكان 

 .مةاملنظ - مع مالءمة الفرد موجبة معنوية قةبوجود عال بيئة العملتعزز 

 محاضر ( 200) عينة حجمها . شارك في الدراسةوالرتباط الوظيفيمكان العمل روحانية العالقة بين  (Alamina et al., 2020تناولت دراسة ) •
ً
من   ا

عامة    أربعة النت.  نيجيريا  جنوب  فيجامعات  األ  ائج أشارت  أن  الثالإلى  لروحانبعاد  العملية  ثة  املنظمة،)  مكان  قيم  مع  الهادف،    املوائمة  العمل 

 في الساحة األكاديمية.  حاضرينامل بانخراط موجبة معنويةلها عالقة  (والنتماء لجماعة العمل

  لالرتباط الوظيفي الوسيط    دور لا تنظيمي، و على اللتزام ال  ر ممارسات إدارة املوارد البشريةتأثي  (Aboramadan et al., 2020دراسة )   استهدفت  •

الصندوق األسود  البشرية  ممارس  عالقة  التي تحدد  كآلية  املوارد  إدارة  التنظيمي.بات  الدراسة    اللتزام  ( مفردة  237)  عينة مكونة من  علىأجريت 

العاملين  أكاديميين) من  الفلسطينية  وإداريين(  الجامعات  إدارة إ النتائج    تكشف.  في  ممارسات  ا   ن  لهااملوارد  الرتباط    علىمعنوي  تأثير    لبشرية 

اللتز الوظيفي( و   التدريب والتطوير واألمن الوظيفي )عدا   التنظيميعلى  إلى ذلكام  الوظيفي ،  . باإلضافة  ا    الرتباط 
ً
 وسيط

ً
ا   معنويا ألداء  بين تقييم 

والتعويضاو  و املكافآت  التنظيميبين  ت  يكنبينما    ،اللتزام  ا    لم 
ً
 وسيط

ً
ا   معنويا باقي  والل  ملمارساتبين  الوظيفي(  واألمن  والتطوير،  تزام  )التدريب 

  التنظيمي.

األداء )  أثر  ( Isimoya et al., 2020تناولت دراسة ) • العمل عالية  الوظيفي( على  HPWPsممارسات  الدراسة    .الرتباط    عينة حجمها  علىطبقت 

نيجيريامن    موظًفا(  391) في  بنوك  في ستة  واحدة م  عن  نتائجال  فتكش  .العاملين  املختار   HPWPs  ممارساتمن    مارسة  أثرت ة كحزمة،  األربعة 

على فياملوظفين.    انخراط  معنويا  املمارسة  تلك  فقط  تمثلت  وتطويرهم  املوظفين  املوظفتدريب  تمكين  أن  حين  في  األداء  ،ين،  واألجور    ،تقييم 

  .معنويةير ة باألداء كانت غاملتعلق

البشرية )الختيار    ( Alola & Alafeshat, 2020دراسة )   قدمت  • املوارد  التنظيمي، ودور    علىوالتوظيف والتدريب والتطوير(  أثر ممارسات  األداء 

جدت الدراسة  خاصة في األردن. و ستة شركات طيران   من  موظًفا (  277عينة قوامها )  على. أجريت الدراسة  الرتباط الوظيفي كمتغير وسيط بينهما

انخراط جاملوظ  أن  املفين وسيط  بين  املمار زئي  أن  كما  التنظيمي،  واألداء  أثر موجب معنوي  مارسات  لها  األداء    علىسات  وأن  التنظيمي،  األداء 

 . وية برضا املوظف وبقائه في العملالتنظيمي له عالقة موجبة معن

األداء )  نظم ير  تأث  (Oppong Peprah, 2020اختبرت دراسة )  • البع  كمتغير(  HPWSالعمل عالية  الوظيفيعلى  د  مجمل   املعدل والتأثير    الرتباط 

ال علىللعدالة  العالقة.    تنظيمية  حجمهاهذه  عينة  على  الدراسة  املهنيةبموظًفا    (251)  أجريت  الخدمات  غانا  شركات  في  منطقتين  وجدت    .في 

ظف، مشاركة املعلومات، شاركة املو تقاللية وم)التدريب، التعويض، الفرص الترويجية، اس  HPWS  بين  موجبة معنويةالدراسة أن هناك عالقة  

 .تغيرينالعالقة بين امل في معنوي  معدلمتغير . ووجدت أيًضا أن العدالة التنظيمية الرتباط الوظيفيو  واألمن الوظيفي(

بين روحانحو قياس    ( Baskar & Indradevi, 2021اتجهت دراسة ) • العمل و العالقة  ا نية مكان  للموظف ظيفيالو   تجاهاتلثالثة أشكال من    ة 

( مفردة من القائمين بالتمريض من  216أجريت الدراسة على عينة قوامها ).  التنظيمية، والرضا الوظيفيوهي الرتباط الوظيفي، سلوك املواطنة  

الهند.   في جنوب  املستشفيات  العمل  ينب  موجبة معنويةعالقة    وجودنتائج  التظهر  مختلف  الرت  روحانية مكان  الوظيفوكل من  ي، وسلوك  باط 

   نت غير معنوية مع الرضا الوظيفي. ملواطنة التنظيمية، بينما هذه العالقة كاا 
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•  ( دراسة  البشرية    بحث  (James, 2021استهدفت  املوارد  متخصص ي  ممارسة  الخادملكيفية  روحانية  ةلقيادة  احتياجات  العمل   لدعم  مكان 

دخل دراسة الحالة املتعددة، استخدمت الدراسة مدخل املنهجية النوعية باستخدام م  .املوظفين  انخراطللموظفين وتعزيز    ةيخارجوال  ةالداخلي

الثلجو  استخدام عينات كرة  )  تم  بلغ عددهم  والذي  الدراسة  في  املشاركين  املتخصصين  7لتحديد  في ( مشاركين من  يعملون  البشرية  املوارد  في 

ال تاملنظمات  العملروحانية  عزز  تي  الو   مكان  املتفي  المريليات  تجربحدة  وكانت  سنوات،  خمس  عن  تقل  ل  مدة  محور كية  املشاركين  هذه   ة 

روحانية  .  الدراسة أن  إلى  النتائج  وتعزز  أشارت  للموظفين  والخارجية  الداخلية  الروحية  الحتياجات  تدعم  العمل    أنهو ،  املوظفين  انخراطمكان 

املوا  البشريةيمكن ملتخصص ي  القيادة   رد  املنظماتمكان  استخدام روحانية    ومن ثم الخادمة،    ممارسة دور  ، خاصة في  واملوظفين  العمل إلفادة 

  أوقات األزمات أو التغيير.

•  ( دراسة  الوسيط  ( Al-Ajlouni, 2021قدمت  الوظيفي  الدور  بين  في  لالرتباط  األداء  العالقة  العمل عالية  املوظف.   HPWS  نظم  يت  ر أج  وإبداع 

الدراسة عن  . كشفت  ت الصغيرة واملتوسطة في األردناك من العاملين في مراكز البحث والتطوير في الشر   اظًف مو (  272ا )عينة حجمه  علىالدراسة  

ية لعمل عال، وجود عالقة موجبة معنوية بين استخدام املوظف نظم ا لعمل عالية األداء وأبداع املوظفكوسيط كلي بين نظم ا  الرتباط الوظيفي

 . ة بأبداع املوظفنويمع له عالقة موجبة الرتباط الوظيفي ، وظفوابداع املط الوظيفي كل من الرتباء و األدا 

•  ( دراسة  البشريةتأثي  (Saad et al. 2021استهدفت  املوارد  إدارة  ممارسات  الوظيفي على    ر  امل  الرتباط  والدور  املصري.  السياق  لتنفيذ    عدلفي 

لبشرية كان مارسات إدارة املوارد ا أشارت النتائج إلى أن م.  القطاع املصرفي في مصرب  ينمن العامل  موظًفا (  228)  علىسة  طبقت الدرا   الستراتيجية.

تأثير   معنوي لها  الوظيفيعلى    موجب  الخصوصالرتباط  وجه  على  وكذلك  .  الوظائف  وتصميم  والتوظيف  الختيار  املمارسات  هذه  تضمنت   ،

دارة املوارد البشرية  ن ممارسات إ العالقة بي  معدل فيمتغير  يلعب دور  جي ل  الستراتي  أن التنفيذ، أظهرت النتائج  ذلك. ومع  ألجرأنظمة املكافآت وا 

 . والرتباط الوظيفي

ي هذه  والرتباط الوظيفي ودور اللتزام املنهي كمتغير وسيط فالعالقة بين الروحانية في مكان العمل    (Margaretha et al., 2021دراسة )اختبرت   •

الدر   العالقة. )اسة على عيطبقت   (  322نة قوامها 
ً
الح  محاضرا الجامعات  فيمن  والخاصة  روحانية  إ الدراسة    أظهرت.  إندونيسيا  كومية  مكان ن 

والرتباط عمل  مكان ال ةتشير النتائج إلى أن تطبيق روحانيوغير مباشر عن طريق اللتزام املنهي، ، الرتباط الوظيفيالعمل كان لها تأثير مباشر على  

 هم للجامعات لتحسين أداء املحاضرين. ر مأم الوظيفي

عالقة نظم    ،ا. أيضً انية مكان العمل والرتباط الوظيفيالعالقة بين روح  تناولتضوء متغيرات البحث الحالي،    اسات السابقة، وفين الدر يتضح م

األداء عالية  أو  )  HPWS  العمل  ممارسة  لكل  فردي  ا كمتغير  مجمل  الوظبال لبعد(  كمتغير  تتناول   .يفيرتباط  علم   لم  حد  على  السابقة،  الدراسات 

األداءث،  الباح العمل عالية  نظم  النظم(  عالقة  وروحانية  )من منظور  الوظيفي  الرتباط  العمل،  بكل من  العمل كمتغير   مكان  روحانية مكان  دور  و 

  وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي.

   :لدراسةا تساؤالتو  مشكلة . 2.1

السابق الدراسات  تقدم من عرض  يتضح مما  املكما  تعط  لم  الرتباط  ة،  في  تؤثر  التي  التنظيمية  العوامل  لدراسة  الكافي  الهتمام  العربية  كتبة 

م تتناول  م الباحث لفعلي حد علباط الوظيفي.  ، مع التجاهل امللحوظ لدراسة تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية من منظور النظم على الرتالوظيفي

العالقة بين روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي،   اوالرتباط الوظيفي. أيضً   من منظور النظم   م العمل عالية األداءأية دراسة عربية العالقة بين نظ

 يفي.الرتباط الوظلعالقة بين نظم العمل عالية األداء و دور الوسيط لروحانية مكان العمل في ا وال

فإنها تناولت العالقة بين نظم )ممارسات( العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي من  ندرتها،  الرغم من    وعلىأما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية،  

بشكل فردي  الوظيفي  الرتباط  املمارسات على  أثر هذه  دراسة  تمت  املستقلة بعضها عن بعض، حيث  املمارسات  دراس  ،منظور  مجمل   تها كمتغيرأو 

 ;Karatepe & Olugbade, 2016; Akhtar et al., 2016; Hu et al., 2019; Isimoya et al., 2020; Odiaka, 2020; Oppong Peprah, 2020) دالبع

Gürlek & Uygur, 2021; Al-Ajlouni, 2021).    بوصفها  لية األداءالعمل عاعلى العكس من ذلك، يحاول البحث الحالي الكشف عن العالقة بين نظم 

 متغير 
ً
عد  ا    احدة حزمة و   متعدد األبعاد يمثل كل ب 

ً
اختبار ، والرتباط الوظيفي. باإلضافة إلى ذلك،  (AMO  )من منظور إطار  من املمارسات مستقلة ذاتيا

سابقة اختبار هذا    تجريبية  اسة تتناول در   ، حيث لم عالية األداء والرتباط الوظيفي  العالقة بين نظم العمل  فيالعمل كمتغير وسيط    تأثير روحانية مكان 

   التأثير.

ن العالقات. أوضح  احيةمن  تلك  باختبار  الباحثين  نادي عدد من   ,.Roof, 2015; Arora & Bhagat, 2016; Adnan et al)  دراسات  ت أخرى، 

 )املفاهيم(   شرية، ونتيجة لذلك، فإن البنىملوارد البال إدارة ا مج  املوظفين ل تزالن من املوضوعات الناشئة في  انخراطمكان العمل و   ةين روحانإ   ( 2020

الدراساتاشارت    املفهومين.  لفهم كيفية ترابطالعالقة بينهما    نحو  باحثينغير محددة بشكل جيد وتحتاج إلى مزيد من الستكشاف من قبل ال   بعض 

(Charoenarpornwattana, 2016; Iddagoda & Opatha, 2017; James, 2021)  أن العدتفا   إلى  جانب  من  الفهم  التنظيميين قار  القادة  من  يد 
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د  باحثينلوا  كيفية  روحانيحول  مع  البشرية  املوارد  ممارسات  وتعزيز  م  ةمج  العمل  الوظيفيكان  األدبيات،  الرتباط  في  فجوة  الباحثين   يشكل    وعلى 

 التصدي لها. 

ظاهرة ل"صياغة أفضل النظري والحاجة إلى  وهي "الفتقار إلى التطور  داءلية األ عال ترتبط بممارسات نظم العم  أخرى حاسمة فجوة بحثية توجد

“ األسود"  )black box phenomenonالصندوق   ”Hefferman & Dundon, 2016, 211لذلك تربط    أكد  ،(.  التي  األساسية  اآللية  بأن  الباحثون 

يع وتحسين اإلطار  ، فإن الحاجة إلى اعتماد وتوسذلك  وعلى  ي.ور نظري قو لى منظ إ   قرنتائج املوظف تفتو   بسلوكيات  ممارسات نطم العمل عالية األداء

الحا بعالقة  النظري  املحيط  الوظيفي لي  والرتباط  األداء  العمل عالية  نظم  األهمية  ممارسات  بالغ  أمًرا  النداءات، .  (Do, 2016)  يصبح  لهذه  استجابة 

 تية: التساؤلت األ علىاإلجابة مثل في محاولة الحالي تت البحث لةشكفإن مه الفجوات البحثية، في التصدي لهذ اوسعيً 
 

 محل البحث؟ باملنظمات نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين  أبعاد ما العالقة بين •

 ل البحث؟ مح باملنظماتروحانية مكان العمل بين العاملين و  أبعاد نظم العمل عالية األداء ما العالقة بين •

 محل البحث؟   باملنظماتبين العاملين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي  دأبعا العالقة بين فيما تأثير روحانية مكان العمل  •

   :دراسةأهمية ال . 3.1

هذت في    دراسةال  ه ستمد  وأثره  الوظيفي،  الرتباط  أهمية  من  وتقأهميته  الوظيفي،  األداء  وزيادة  املوظفين،  التطوير  واستقرارتغيبليل  بقاء    ، 

  املوظف
ً

 ن الناحية النظرية، ومن الناحية العملية على النحو اآلتي: يمكن أن يسهم هذا البحث م باملنظمة. وبشكل أكثر تفصيال

  ذلك يتناول   ظمات. وفيالرتباط الوظيفي داخل املنروحانية مكان العمل في عالقة نظم العمل عالية األداء بر  يأثتسوف يسهم هذا البحث في فهم   •

 وروحانية مكان العمل في التنبؤ بالرتباط الوظيفي. من ممارسات إدارة املوارد البشرية بوصفه البحث أحد املوضوعات املهمة، وهو دور كل
ً
ا نظاما

اهتمام   من  القليل  تالتي نال  ومن ثم فإن نتائج هذا البحث سوف تسهم من الناحية العلمية في تقديم وجهة نظر جديدة في تفسير هذه العالقات

ر روحانية مكان العمل على تلك يأثتة األداء والرتباط الوظيفي( والتي لم تنل اهتمام الباحثين )نظم العمل عالي)العالقة بين    الباحثين بشكل عام

وتجاهلتها  العالقة(  جوه، 
ً
إسهاما يسهم  البحث  هذا  فإن  ذلك،  على  عالوة  خاص.  بشكل  العربية  تالدراسات  في   

ً
صال قريا مدي    مكونات   حيةييم 

األدا  العمل عالية  الشاملة، والنموذج نظم  النظر  املمارسات، وليست ء من وجهة  البشرية بوصفها حزمة من  املوارد  إدارة  إلى ممارسات  تي تنظر 

 ممارسات منفصلة. 

في من ناحية آخري. يحاول هذا البحث الوظي  اطتبحية، والر من خالل تحليل العالقة بين نظم العمل عالية األداء، وروحانية مكان العمل من نا •

املوارد البشرية باملنظمات. يمكن لتلك التوصيات أن تسهم في بلورة مفهوم   بعض التوصيات املهمة للممارسين من مديري   تقديم  ومسئولي إدارة 

الوظي الرتباط  تعزيز  في  ودورهما  العمل  وروحانية مكان  األداء  العمل عالية  ثم نظم  ومن  يمكي  في،  أن  إليه من  ن  يتوصل  وما  البحث،  كون هذا 

 . بصفة عامة العربيةيات، ذات قيمة بالنسبة للمنظمات محل البحث بصفة خاصة، واملنظمات وما يطرحه من توص نتائج،

   دراسة:أهداف ال . 4.1

توج  إلى  دراسةال  ه هذ  ىسعت أحد  بوصفها  األداء  عالية  العمل  نظم  بين  العالقة  عن  الكشف  البشرية    الستراتيجيةة  دار اإل   هات محاولة  للموارد 

الرتبااألعمال، و   تبمنظما   بين 
ً
 وسيطا

ً
الوظيفي ومتغيرا الرتباط  العمل بوصفه أحد محددات  تناول دور روحانية مكان  الوظيفي، مع  في   Mediatorط 

في اململكة العربية  بمدينة الطائف  العاملة    الخدميةية و ناعالصاملنظمات    علىلعالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي، وذلك بالتطبيق  ا 

 السعودية. وبشكل أكث
ً

 إلى قياس وتحليل: دراسةال ىسعت ر تفصيال

 محل البحث. باملنظماتنظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين  أبعاد العالقة بين •

 محل البحث. باملنظماتبين العاملين ن العمل مكا ةيروحانو  أبعاد نظم العمل عالية األداء العالقة بين •

 محل البحث. باملنظماتنظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي بين العاملين  أبعاد العالقة بين فيروحانية مكان العمل  أثيرت •

 لدراسة: منهج ا . 5.1

هذ إجراء  في  الباحث  ي  لدراسةا   ه اعتمد  والذي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  لبناعلى  السابقة  الدراسات  مراجعة  على  القوم  األساس  مع ء  نظري، 

الطا  الستخدام  أهداف  املالئمة لتحقيق  البحثية  بتصميم استمارة استقصاء وا دراسةريقة  الباحث  املطلوبة لختبار نموذج  . قام  البيانات  حدة لجمع 

 . ات مغزى خالص تعميمات ذفي محاولة لستالبحث والتأكد من صحة أو عدم صحة كل فرض من فروض البحث، 
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 : هاالحصول عليأنواع البيانات ومصادر  . 6.1

دراسة بهدف إعداد اإلطار النظري لل  الدراسةألدبيات األساسية والحديثة والتي تناولت مفاهيم  البيانات الثانوية: وقد تم جمعها من الدراسات وا  •

والوقوف  لقياسها،  املستخدمة  املقاييس  وأهم  املفاهيم  الصادر   وتأصيل  والتقارير  البيانات  إلى  إضافة  بينها،  العالقات  ذات  املنظما  منة  على  ت 

  صلة.ال

لغرض • جمعها  تم  وقد  األولية:  اعتمادً   البيانات  التطبيقي،  قائمةالجانب  على  الالزمة   ا  األولية  البيانات  على  الحصول  في  كمصدر  الستقصاء 

 . دراسةلتحقيق أهداف ال

 اسة: ر دفروض الالخلفية النظرية و  .2

   Conservation of Resources Theory (COR)  :املوارد على نظرية الحفاظ  . 1.2

ف املوارد على أنها "أشياء أو خصائص شخصية أو ظروف  (Boon & Kalshoven, 2014)  ة املواردعلى الستثمار والتنمية وحماي  CORكز  تر  عرَّ
 
. ت

أو الشخصية أو  اليل املثعلى سب  ،(Hobfoll, 1989, 516أو طاقات يقدرها الفرد" ) (.  Hobfoll, 1989, 2001)  فسيةالن، املوارد املادية أو الجتماعية 

تحقيق أهداف العمل،   على، في إشارة إلى الجوانب التنظيمية للوظيفة التي تعمل  د تكون موجودة على مستوى املنظمةتنص النظرية على أن املوارد ق

الفسيو  والتكاليف  العمل  والتطوتقليل متطلبات  والتعلم  النمو  وتحفيز  بها،  املرتبطة  والنفسية  الشخص يلوجية   ;Kalshoven & Boon, 2012)  وير 

Boon & Kalshoven, 2014)  وارتباط والتزام   ، والتي تركز على تطويرألداءعالية ا   نظم العمل. يمكن النظر إلى الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل  

 (Boon & Kalshoven, 2014) .، كمورد تنظيمياملوظفين

محفزة في حد ذاتها   دافعة أو  وارد قد تكون أن املعلى    CORالتحفيزية للموارد. تنص نظرية    الدافعية أو  اإلمكاناتأشارت العديد من الدراسات إلى  

املوارد من أجل   أن األفراد تجلب (Hobfoll & Shirom, 2000) أوضح، كل أكثر تحديًدا (. وبشHobfoll, 1989من خالل إنشاء املوارد وصيانتها وتراكمها )

ا املو   خسارة أو    منع فقدان أن  ألخرى،  ارد  أكبكما  الذين لديهم مجموعة  أقل عرضة لفقدان األفراد  املوارد  الذين ليس  و املوارد،    أو خسارة   ر من  األفراد 

ذين لديهم األفراد ال، و ”(loss spiralدة )"دوامة الخسارة"( )“لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعات موارد قوية لديهم احتمالية أكبر لتجربة خسارة متزاي

ال عرضإمكانية  أكثر  هم  قوية  موارد  مجموعات  إلى  لزيادة وصول  باملوارد  للمخاطرة  فرص  عن  للبحث  )"دوامة  ة  املوارد   gain)“  "(املكاسب  مكاسب 

spiral .)” 

   High-performance work systems  ( HPWS)  :ل عالية الداءنظم العم . 2.2

هناك   كان  البشرية،  املوارد  إدارة  مجال  اهفي  في  الباحتحول  "إدارة    ينثتمام  ال  األفرادمن  على   Control-based personnel"  بةرقاالقائمة 

management   املوار إدارة  "ممارسات  اللتزام"إلى  القائمة على  البشرية  باسم Commitment-based HRM practices  د  إليها  يشار  والتي  ممارسات    ، 

يتم استخدام مجموعة متنوعة من  ث  . حي(Odiaka, 2020)  صطلحات املتفق عليهايات حول املع في األدبعدم وجود إجما  ، وهناكداءالعمل عالية األ 

-Huang et al., 2018; Hu et al., 2019; Rehmani et al., 2020; Al)  العمل عالية األداء  نظم   HPWSاملصطلحات لوصف هذه األنظمة بما في ذلك  

Ajlouni, 2021 البشر املوارد  ا (، ممارسات  ال (،  Gürlek & Uygur, 2021ألداء )ية عالية  العمل عالية  املوارد  (،  Maden, 2015)حتواء  نظم  ممارسات 

 ( Weinberg et al., 2013) .بيئة العمل عالية األداء(، و Boon & Kalshoven,2014) البشرية عالية اللتزام

األندا إ   ممارساتتشير   إلى سلسلة من  البشرية  املوارد  اكترة  في  املوار شطة  لتحسين  ساب  واستخدامها  التنظيمية وتخصيصها  املال  د  رأس  قيمة 

 synergistic ؤكد على التأثير التآزري تطبق منظوًرا استراتيجًيا و تإدارة املوارد البشرية  ملمارساتالتعريفات السائدة  أحد ،امالبشري وقيمته في الستخد

طلق عليهءة املنظمة بأكملهان فعالية وكفازيد بالتالي مة أن تعزز أخرى ويمكن أن ت  مارسة واحديث يمكن ملح  ،بين ممارسات املوارد البشرية الفردية  ا، ي 

األداء  أو  ممارسات العمل عالية  املمارسات من قبل  نظم  تلك  إلى  لل  ( Arthur, 1994; Huselid, 1995). تمت اإلشارة  رسات  وقوف على ممافي محاولة 

تشير هذه املمارسات إلى مجموعة من ممارسات إدارة املوارد  األداء.  تحسين الرتباط الوظيفي وتؤدي إلى زيادة  ن تؤدي إلىمن شأنها أ  التي للموارد البشرية

 Applebaum et al., 2000; Heffermanملوظفين )املوظفين وتؤدي إلى نتائج ا  انخراطالبشرية املتميزة واملترابطة، والتي عند تطبيقها تعمل على تحسين 

& Dundon 2016; Odiaka, 2020.)    الباحثين العديد من  الناشئة بدأت في العتماد علىإ وجد  املنظمات في القتصادات   التي تتضمنها   مارساتامل  ن 

 ,Kundu & Gahlawat)  وظفين على التكيف في أماكن العملتسهل التعلم التنظيمي، وتعزز التمكين، وتعزز قدرة املحيث إنها  نظم العمل عالية األداء  

2018)  . 

ات عالية من معرفة  مستوىاملوارد البشرية وهياكل العمل والعمليات املصممة إلنتاج    أو مشترك ملمارساتإلى نظام متكامل    HPWSيشير مصطلح 

ويفضل   الباحثينمن    م عدد. يدع(Baik et al., 2019, 404; Rehmani et al., 2020,3)  ومرونتهم   أو دوافعهم   وتحفيزهم   اتجاهاتهم املوظفين ومهاراتهم و 

  إن  جة الرئيسية لدعم هذا املفهوم هيالح  ،د البشرية على ممارسات املوارد البشرية الفردية" أو "التكوينات" ملمارسات املوار مفهوم "الحزم" أو "األنظمة
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الفردية بشكل جيد    من ال ب  -مجموعة    أو داخل  تطبيقها في  ضلفيأداء ممارسات املوارد البشرية 
ً
مع بعضها البعض حيث يخضع املوظفون   -  عزلةدل

   (.Rehmani et al., 2020, 3)الوقت ددة في نفس ملهام متع

مفهوم بواسطة    Opportunity  (AMO .)  والفرصةMotivation والدافع  Abilityالقدرة    إطار  على  HPWS  اعتمد  اإلطار  هذا  تطوير  تم 

(Appelbaum et al., 2000كنقطة انط )قةالع  الق لشرح  HPWS  األهمية الستراتيجية لـ    ور املط  هذا اإلطاريمثل    .بالرتباط الوظيفيHPWS   بطريقة

بين التقديري  السلوك  فعال  بشكل  تعزز  التي  البشرية  املوارد  ممارسات  على  خاص  بشكل  التركيز  خالل  من  خاللهاملوظفين  صريحة  ومن  تتكون    ، 

  .الفرصممارسات تعزز و دافع الممارسات تعزز و  تالقدرا  ممارسات تعزز   هيو  ثالثة مكونات أساسية منية البشر  واردالفعالة في إدارة امل يةراتيجالست

ممارسات    ،عموًما تصنيف  املعاصرة   األساسية  HPWSتم  الدراسات  ثالث    في  مختلفةأو    حزمإلى  ومهاراتهم    وهي  مجموعات  املوظفين  معرفة 

  .( Subramony, 2009; Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020; Odiaka, 2020) املوظفين للمساهمة  رصوف، تزامهم املوظفين وال  دافع ،اتهم وقدر 

، الوظيفيالرتباط    بدوره   والذي سوف يعزز   املنظمةداخل    HPWS  تجاه املوظفين    إدراك  . ومن ثم، تعزيزنظام إدارة املوارد البشرية  هذا التصنيف  يعزز 

 وفيما يلي توضيح لهذه املمارسات: .هومع هذا املفويتفق الباحث م

   Employees knowledge, skills and abilities (KSA) اراتهم وقدراتهموظفين ومهمعرفة امل •

املجموعة املتعلقة    هذه  البشرية  املوارد  إدارة  الفعال وعملية  هي مزيج من ممارسات  ا   إلى جانب  الختياربالتوظيف  املكثبرامج  وإثراء   فةلتدريب 

توفر مجموعة تآزرية من إجراءات الختيار وممارسات ن  إ اعية وقدرات ومهارات املوظفين.  مع التركيز األساس ي على تعزيز املعرفة الجم  الوظائف

لتحقيق  ا دريبهم جيًد األساسية وت  والقدرة  املعرفة واملهارة منصة صلبة لبناء قوة عاملة ماهرة من خالل اختيار املوظفين الذين لديهم  تعد التدريب

 .  (Jiang et al., 2012; Kundu, 2018; Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020) الرتباط الوظيفي ات عالية منمستوى

    Employees motivation and commitment (EMC)دافع املوظفين والتزامهم  •

ات عالية من  مستوىيدهم باملحفزات املطلوبة لالنخراط في  ظيمية وتزو هداف التنظفين نحو تحقيق األ في توجيه جهود املو   هذه املجموعةتساعد  

الحزم بأنظمة    دافعيةعلى ممارسات    ةاألداء. تشتمل هذه  التقييمات  الفردي والجماعي، وربط هذه  األداء  لتقييم  مثل: نظام فعال لتقييم األداء 

ال العادلة واألمن  والتعويضات  للموظفينالحوافز  توقع من  و   ،وظيفي  أ ي  أن يمااملوظفين  أهداف محددة  العمل نحو تحقيق  ات مستوىرسوا  ثناء 

العملعالية من   تلقيهم ردود فعل مستمرة على مهامهم    النخراط في  األداء   أوبمجرد   ,.Appelbaum et al)  سلوكهم ومكافأتهم بشكل كاٍف على 

2000; Jiang et al., 2012; Baik et al., 2019; Odiaka, 2020; Rehmani et al., 2020) . 

 Employees opportunities to contribute (EOC)فرص املوظفين للمساهمة   •

املوظف فرص  املوظف  ينتتضمن  واستقاللية  املعلومات  بمشاركة  املتعلقة  املمارسات  املوظفين  للمساهمة  وتمكين  املرنة  العمل  والعمل   ومهام 

ات  مستوىتعزيز  ، و ءة الذاتيةيير الكفاتحسين معا،  عملية التغذية الراجعةموظفين  م يتوفر للرار، ومن ثركة في صنع القأو كفريق واملشا  الجماعي

للموظفين وسيادتهم  الجماعية  )الفاعلية  التنظيمي  واألداء  الوظيفي  الرتباط  زيادة  في  ذلك  يؤثر  قد   ,.Subramony, 2009; Jiang et al، مما 

2012; Kundu, 2018; Baik et al., 2019; Odiaka, 2020) . 

  Employee engagement(  EE)  : االرتباط الوظيفي . 3.2

 على تعريف ) دراساتعتمد التو  ،لالرتباط الوظيفيل يوجد تعريف واحد 
ً
 ,Kahn, 1990)عّرف  (.Schaufeli et al., 2002)( أو Kahn, 1990عادة

الوظيفي  (694 أنه  الرتباط  ا   على  أعضاء  عملهأل   أنفسهم   ملنظمة"تسخير  ا   "،م دوار  ا   ،لرتباطفي  ج  ألفراديوظف  أنفسهم  عن  (  سدًياويعبرون 
ً
 )بدنيا

 و 
ً
، السالمة  meaningfulnessغزى  امل  الرتباط الوظيفي وهيات  مستوىثالث حالت نفسية تؤثر على  حددت الدراسة    وعاطفًيا أثناء أداء األدوار.  إدراكيا

safety  ، التوافرو  availability .   عر ة بالعمل وتتميز إيجابية ومرضية مرتبطعلى أنه "حالة ذهنية  الوظيفي  الرتباط    (Schaufeli et al., 2002, 74ف )ي 

الحيوية".  absorptionتغراق  والس  dedicationوالتفاني    vigour  بالحيوية حتى عندما   تشير  العمل  في  العقلية  واملرونة  الطاقة  إلى مستوى عال من 

 منهمك إلى تركيز الشخص وأنه    غراقالعمل. يشير الست لحماس واإللهام والتحدي والفخر املرتبط بملشاركة وا فاني إلى ا عوبات. يشير التيواجه الفرد ص

   .، ويتفق الباحث مع هذا التعريفبسعادة في العمل 

 ,Macey & Schneiderركز )جانب ذلك، إلى  ة.تمر مس إدراكية وعاطفية إيجابيةحالة ذهنية  الرتباط الوظيفين إ  (Schaufeli et al., 2006) أكد

  عّرف   .غامض بين الباحثين األكاديميين واملمارسين"  الرتباط الوظيفي"معنى    إن  االرتباط، وأوضحكية للة واملكونات السلو ( على السمات والحا3 ,2008

(Colbert et al., 2004, 603  )الوظيفي "حالة    الرتباط  أنه  ع  دافعيةعلى  ا داخلية  ا إلى  (  Wellins & Concelman, 2005, 1)  رشاالية".  لرتباط  أن 

التي    و ه  الوظيفي الشاملة  أو  "القوة  إلى  تدفع  املوظفين  أعلى )أ مستوىتحفز  األداءات  أقل( من  الوظيفي ن  وإ   ، و  أو  "   وه  الرتباط  اللتزام دمج  مزيج من 

الرتبBhuvanaiah & Raya, 2014تناول )والولء واإلنتاجية وامللكية".   الوظيفي (  الفردتكامل    محتوي في    اط  العمل.    دور  الفي مكان  إل أشارت  ى دراسة 

النخراط ا مصطلح   أو  الدور   لرتباط  مع  للشخص  الذاتي  التكامل  )أي  )أي   عدمو   ( a person’s self-integration with role  الشخص ي  الرتباط 
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دور   من  الشخص  دراسته.  (a person’s withdrawal from an established roleمحدد  انسحاب  دراسة    وتتفق  الحالت    (Kahn, 1990)مع  في 

 ات الرتباط الوظيفي. مستوىاملؤثرة على  لنفسية الثالثا 

الوظيفيا   (Demirtas et al., 2017)  قدم النغماسعلى    لرتباط  نشطة من  حالة  ثالث    immersion  أنه  يتضمن  الذي  الفرد  في عمل  النفس ي 

اإلدراكي  اني  والتفيوية  الح  يهو   سمات مميزة  ا . يتجcognitive absorptionوالستغراق  العملألفراد  اوز  األداء   املنخرطون في  األدنى من توقعات  الحد 

لهم  و   لقادتهم، باإلنجازيحقق  العمل  الشعور  الهادفةال  في  باملساهمة  أيضا،شعور  ا   .  البق  ينخرطون   الذين   ألفراديجد  أنه من األسهل  اء  في عمل هادف 

و ياإدراكضرين  حا و مستوى  يظهرون ،  الفعالية،  أعلى من  المات  واملنظمةتفاني  زيد من  العمل  ال  .في  العديد من  رأى  ثم،  بناء   باحثينومن   أو مفهوم  أن 

 والسلوك.  لتجاه ا  هما قد تم تحديده بطريقتين الوظيفي الرتباط

 : العالقة بين نظم العمل عالية الداء واالرتباط الوظيفي . 4.2

( العمل الهادف والصعب، الستقاللية، Bhuvanaiah & Raya, 2014)  دوافع الرتباط الوظيفي. أظهرت دراسةات لتحديد  بعض الدراساتجهت  

والجهود   الوظيفي،  التطوير  املنظمة إلظهار  فرص  تبذلها  الوظيفيقيمة  ذات  املوظفين التي  لالرتباط  إلى  .  ، كدوافع  الدراسة  األبحاث وأشارت  تركز    أن 

 & Evangeline)  ت دراسةوجد  لرتباط الوظيفي. احتياجات املوظفين وتحسين ا م ممارسات إدارة املوارد البشرية لتلبية  فية استخدا فية على كياإلضا

Ragavan, 2015ا العام، ، الرضالعمل املثير لالهتمام، الرضا الوظيفي  .الرتباط الوظيفيالداخلية والخارجية تؤثر على    دافعيةمن العوامل ال  ( أن كل

ا   داخليةعوامل  كاإلجهاد  و  الوظمهمة تؤثر على  الخارجية، كان  محتوي . في  يفيلرتباط  الترقية،    العوامل  النقدي،  التعويض  الوظيفي،    . التقدير و األمن 

 دافعية ل ال لعواممن ا  أن كللى ت عأكدلكن و  داخلية،من العوامل الالرتباط الوظيفي الخارجية لها تأثير أكبر على  دافعيةن عوامل الإ كشفت الدراسة 

سياسة الرفاهية املرنة وبرامج   تخطيط التطوير الوظيفي،   (Singh, 2016)وجدت دراسة    .لالرتباط الوظيفيية  الداخلية والخارجية هي مكونات ضرور 

ممارسات  التحفيز،  ل،مة والتفاعأهمية امله  ،مرلعا  الذكاء العاطفي والكفاءات القيادية، ،ةسلوك املواطنة التنظيمي الرضا الوظيفي، املوظفين، احتواء

الوظيفيالعدالة اإلجرائية،  أساليب القيادة  ،التدريب  الروحانية الفردية،  العمل عالية األداء، الباحثينهذا، وق  .، كدوافع لالرتباط  أن    د أوضح بعض 

الوظيفي ل يمثل   إنه  الرتباط  ا طبيعًيا، بل 
ً
اليحدث املوارد  تنفيذها  تي  ال  الداعمةبشرية  تأثر بممارسات  إيجتم  نتائج تنظيمية   . ابيةواستدامتها لتحقيق 

(Akhtar & Pangil, 2017; Isimoya et al., 2020 ) 

الرتباط  وامليول السلوكية وبالتالي زيادة  لتجاهاتاملوظفين وا  إدراكاتيشير ما ورد أعاله إلى أن ممارسات املوارد البشرية الداعمة يمكن أن تشكل 

 ;Boon & Kalshoven, 2014بالرتباط الوظيفي )ألداء لها عالقة موجبة معنوية أن ممارسات نظم العمل عالية ا  علىبعض الدراسات  ؤكدوت .لوظيفيا 

Maden, 2015; Akhtar et al. 2016; Karatepe & Olugbade, 2016; Chahar & Hatwal, 2018; Isimoya et al., 2020; Al-Ajlouni, 2021; 

Saad et al. 2021).    

 
ً
( وبالتالي Wheeler et al., 2013مورًدا تنظيمًيا )  نظم العمل عالية األداءنظيمي مثل  الذي يأتي من نظام تيمكن اعتبار الدعم    COR  نظريةل  وفقا

عانون من اإلجهاد أو ظفين ين املو إ لى  ع  CORتنص نظرية    (.الرتباط الوظيفيات طاقة املوظفين وحماسهم )أي زيادة  مستوىمن املحتمل أن يؤثر على  

 عند  
ً

 ,Hobfollستثمار مواردهم من أجل كسب املزيد من املوارد أو منع فقدان املوارد )فقدان املوارد، وبالتالي يتم تحفيزهم بقوة ل يكونون أقل تفاعال

1989, 2001; Wheeler et al., 2013ائدة الز   (. يدير املوظفون مواردهم من خالل اكتناز املوارد  (Hobfoll, 2001  والتي يستثمرونها لكسب املزيد من ،)

في املقابل، يمكن أن يبدأ نقص املوارد في دوامة سلبية، مما   ملوارد، مما يؤثر بشكل إيجابي على انخراطهم في العمل.ملوارد. يبدأ هذا بدوامة إيجابية من ا ا 

رد الوظيفية املتعلقة ريبية إلى أن املوا ، تشير األدلة التجفي العمل. عالوة على ذلك نخراطل ا   خفاضى انيؤدي إلى املزيد واملزيد من فقدان املوارد وبالتالي إل 

املكافآ البشرية، مثل  )  املشاركة،ت،  باملوارد  األداء  الفعل على  )Demerouti et al., 2001وردود  والستقاللية  والتدريب   ،)Salanova et al., 2005  ،)

الوظائفو  والتطوير  ،يارختوال ظيف  التو   ،تصميم  والتعويض  ،التدريب  األداء  عام   إدراكاتو (،  Boon & Kalshoven, 2014)  وتقييم  بشكل  املوارد 

(Kahn, 1992)،  با إيجابًيا  ا 
ً
ارتباط تمشيا مع هذا،    لنخراطترتبط  العمل.  بينفي  العالقة  اختبار  في  الباحث  األداء   أبعاد  ورغبة من  العمل عالية  نظم 

 الفرض األول كما يلي:  يمكن صياغة، ظيفيالو  والرتباط

عالقة1)ف • توجد  ب  (  معنوية  )موجبة  األداء  عالية  العمل  نظم  أبعاد  وقدراتهم ين  ومهاراتهم  املوظفين  وفرص  معرفة  والتزامهم،  املوظفين  دافع   ،

 وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  والرتباط الوظيفي.  املوظفين للمساهمة(

عد د عالقة مو ( توج1/1)ف •  والرتباط الوظيفي.  راتهم وقدراتهم معرفة املوظفين ومهاجبة معنوية بين ب 

عد دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي.1/2)ف •  ( توجد عالقة موجبة معنوية بين ب 

عد فرص املوظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي.1/3)ف •  ( توجد عالقة موجبة معنوية بين ب 

     Workplace spirituality (WS)  :مل مكان العروحانية  . 5.2

مكان العمل ليس فكرة جديدة ألنه تم تأسيسه في   فإن مفهوم روحانية  ر النظري في روحانية مكان العمل في مرحلة تكوينية. ومع ذلك،لتطو ن ا إ 

ه ، فإن. ومع ذلك، مرتبطة بنموذج خصائص الوظيفةالعمل  فيعنى  باملن الروحانية في مكان العمل، فيما يتعلق  إ   ، حيثمنظور نظرية التنظيم واإلدارة 
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و يتج لالهتمام  املثير  العمل  طبيعة  للعملاوز  الروحية  النظرة  إلى  أعمق  ،املرض ي  البحث عن معنى  تتضمن  بالرضا عن عمل والتي  والشعور  والغرض   ،

فهوم يجعل . هذا الستخدام الواسع واملتنوع للماسات السابقةدر الفي    تلفةوتطبيقه بطرق مخ  WSتم تعريف مفهوم   .(Adnan, et al., 2020, 7)  الفرد

 وحيد له.  من الصعب العثور على تعريف

أنها ترابط( روحانية  Mitroff and Denton, 1999, 83 - 84)  عّرف العمل على  اتصال متبادل(  مكان  املزيد من    )أو  املوظفين على "جلب  يشجع 

العالكاملة    الذات أ  مل".إلى  العو همن  الهادف  م  العمل  في  التي تساهم  الفرد عامل  الكاملةلى تحقيقدرة  إمكاناته  وخدمة   ،النخراط في عمل ممتع  ،ق 

العمل بأكمله  م،  اأيضً .  واألجيال  جماعة  الشخص  املنظمات كيفية تسخير  تتعلم  التي هي جوهر كل شخص، فلن تكون ا لم  الهائلة  الروحية  والطاقة 

  .ت مستوى عامليوخدمات ذا  ج منتجاتاقادرة على إنت

الضروري للمنظمات   ، منمن ثم لعملهم. و   مع الحتياجات الروحية للموظفين من خالل التعرف على املعنى النهائي  لعملا   مكان  روحانيةتتعامل  

بالعالقة مع اآلخرين في   الشعور إلى    ظفيناملو   حتياجا   ،املوضوعية واملعنى في عملهم. أيًضان املوظفين لديهم مثل هذه الحاجة للغرض و إ معالجة حقيقة  

 Majeed et)  "على رفاهية املوظفين وأدائهم   مؤثر حاسم "  بأنها  معالجة احتياجات املعنى والنتماء  ضوء  في. تم تعريف روحانية مكان العمل  مكان العمل

al., 2018, 50) .ى موظفين أكثر تفانًيا.إلؤدي ها يمها وتطوير أن تقديم العتراف بالحتياجات الروحية للموظفين ودع كما   

املوظفين في  تم مناقشة   التي تعزز خبرة  الثقافة  التنظيمية في  القيم  باعتبارها "إطاًرا ألدلة  املنظمة  من خالل عملية   التفوق الروحانية في سياق 

 ,Fachrunnisa & Adhiatma, 2014) دراسة تفرّ ع لروحي".املستوى ا بالتي توفر شعوًرا و  ،م بالتواصل مع اآلخرين بطريقة ماالعمل، مما يسهل شعوره

ط بين مكان العمل بأنها "إطار عمل للقيم التنظيمية" التي يتم التعبير عنها من خالل ثقافة املنظمة وروتين العمل اليومي. يتم تعزيز الروابروحانية  (  17

على  كما أن قدرة املنظمة  .  جماعة العملن خالل الشعور بالنتماء و م  ان العملكملروحانية  ، ويتم تمثيل هذا املكون  املوظفين من خالل عملية العمل

املنظم  توصيل رؤية مشتركة قادة  بين  اإليثار  بنى على حب  تولدواملوظفين  ة ت  اإليثاري،    ،  املوظفون هذه ومن خالله  الحب  وينسب  األصالة،  روح  تتولد 

 . فيط الوظيالرتبازيد من نتماء والقيم املشتركة وت  لشعور بال ها، تدعم ا األصالة إلى املنظمة. هذه العملية، بدور 

املتزايد حول كيفية تعزيز الروحانية    محدودواملمارسين، فقد تم التوصل إلى إجماع    باحثينمكان العمل بين الوحانية  ر ب  على الرغم من الهتمام 

( العمل  مكان  في  وفقWeinberg & Locander, 2014وتنفيذها   .) 
ً
الروحانية  Gocen & Ozgan, 2018)  راسةدل  ا إدراك  يمكن  على  (  العمل  مكان  في 

الهدفمستوى املوظفين بمشاعر  العمل  الروحانية في مكان  الفردي، تزود  املستوى  الروحانية في مكان  ا  أيضً .  والتفوق   ين، تنظيمًيا وفردًيا. على  توصف 

باآلخرين، وهو ش يء أكثر أهمية من الذات، وعمله الهادف، والشعور بالرتباط    فردال  مة بين قيم عي باملواءنها خبرة الفرد في الطاقة والفرح والو إالعمل ب

بالترابط.    .التفوق و  العام  األفراد واملنظمة وتخلق اإلحساس  بين  الروابط  العمل على تقوية  الروحانية في مكان  التنظيمي، تساعد  املستوى  ن  إ كما  على 

 .  والتنوع لعمل تشمل اإليثار والقيم املشتركةن ا مكاوحانية في تطوير الر  العوامل التي تساعد في

اBhatti & Sadia, 2018)  حددت دراسة
ً
يمكن اعتبار   . إضافة للمنظور الفردي والتنظيمي،الروحانية التفاعلية في مكان العملوهو   ( منظوًرا ثالث

اعلي للروحانية في مكان العمل التفنهج  إلى أن امل  ت الدراسةأشار   .ةة تفاعلية واملؤسسيجات الفردياملمارسات الروحية في مكان العمل التي تلبي الحتيا

ن  إ فذ املمارسات الروحية بفعالية، و أنه من السهل للمنظمات التي حددت بالفعل مجموعة من القيم الجتماعية أن تنكما  .  اأدى إلى النتائج األكثر توازنً 

على ( مع هذا املدخل.  Adnan, et al., 2020, 7) يتفق  مية.ن الروحانية الشخصية والتنظية بيلفجو لسد  العمل هو    لة في مكاناملتكام  منظور الروحانية

على أنها الطريقة التي يجلب بها الشخص مجموعته الخاصة من األفكار والقيم الروحية إلى مكان العمل. على املستوى   WSاملستوى الفردي، يمكن رؤية 

النالتنظيمي يمكن  إلى  ،  أنها   WSظر  ال  على  املتصور  في  الروحية  للقيم  بين قفرد  العالقة  التفاعل  يتضمن منظور  في نظمة.  املقدمة  وتلك  الشخص  يم 

 املنظمة.

روحانية   تعريف  في  التركيز  عّرفيشمل  التنظيمي.  والسياق  الفردية  الخبرة  من  مزيًجا  العمل    ( Ashmos & Duchon, 2000, p.137)  مكان 

 وظفين لديهالعتراف بأن املن العمل بأنها "ة في مكاالروحاني
 
، "جماعة العملغذي وتتغذى من خالل العمل الهادف الذي يحدث في سياق م حياة داخلية ت

لها أبعاد  تحديد سبعة  )  .وتم  العمل  Milliman et al., 2003, 428قام  لروحانية مكان  بوضع مقياس  الس(  أبعاد من  ثالثة  أبعاد  يتكون من  التي بعة 

دراسةحددته العملوعّرف  (.  Ashmos & Duchon, 2000)  ا  مكان      انهإب  روحانية 
ً

عمال األفراد  فيه  يختبر  القيم امجمكان  مع  ومواءمة  ا 
ً
هادف عًيا 

 التنظيمية. 

نها  إ العمل على  مكان  انية  عّرفون روحيو ،  (Milliman et al., 2003, 429- 430من وجهة نظر )  مكان العمل  روحانيةمفهوم   يتفق البحث الحالي مع

الحصول على  ، ل يشير فقط إلى الحصول على وظيفة ممتعة أو  )املستوى الفردي(  Meaningful work  األول، العمل الهادفعد  الب  .ثة أبعادء ذو ثالبنا

 الطاقة من خالل العمل
 
يجاد املعنى ، وبالتالي املساهمة في إ هادفالعمل ال  لمن خال  غذي تغذي وت، ولكنه يشير أيًضا إلى أن الحياة الشخصية للعمال ت

ال الث  شخص ي.والغرض  البعد  بالنتماء لليشير  الشعور  إلى  املجموعة(  Sense of community  جماعةاني  بين ، مما يعني و )مستوى  جود عالقة عميقة 

 في ذلك الدعم والرعاية الحقيقية  ، بمازمالء العمل
ً
 Alignment of  ظمةم املنمع قي   ، املواءمةالبعد الثالث  ،. أخيًرا عن الرتباط بهدف مشترك  ، فضال

values  )املنظمة مشاركة)مستوى  على  ينطوي  يعني    ،  وهذا  املنظمة.  ورسالة  وقيمه.  إ قيم  ورسالته  الكيان  بأهداف  بالرتباط  يشعرون  املوظفين  ن 

بعض أخذت  وقد    ،هذا   باملوظفين.  ، وكذلك في اهتمام املنظمةعملجماعة الو   هتمون برفاهية املوظفينويستند إلى العتقاد بأن جميع أعضاء املنظمة ي
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( املفهوم  بهذا   ;Afsar & Badir, 2017; Ortiz-Gómez et al., 2020; Sharma & Kumra, 2020; Ke et al., 2017; Iqbal et al., 2020الدراسات 

Shrestha & Jena, 2021)  ،(.  2019؛ أبو ليفة، 2018)زوين والجبوري 

تحسين الحتفاظ ، زيادة األرباح،  اإلنتاجية التنظيمية، زيادة إنتاجية املوظفين و لتنظيميا   ستوى علي املدة  مزايا متعد  روحانية مكان العمل  لقخت

 ة، في املنظم  ت املواطنةزيادة سلوكيا ،تحسين خدمة العمالءات معززة من الصدق والثقة، زيادة الرضا الوظيفي، مستوى بالوظائف، ميزة تنافسية أكبر،

زيادة  األخال  تحسين  ،التنظيميةالعدالة    مستوى زيادة   تعزيز  قيات،  الوظيفي،  الوظيفيالحتواء  األخالقي   مستوى ارتفاع  و   ،الرتباط  والسلوك   اإلبداع 

ت بعض  وجد  (.  Chawla, 2014; Fachrunnisa & Adhiatma, 2014; Afsar & Badir, 2017; Ortiz-Gómez et al., 2020)  وسلوك العمل البتكاري 

مكانن  إ (  Freund et al., 2016; Wadhera & Bano, 2020; Shrestha & Jena, 2021)  الدراسات في  دوران    تخفض  العمل  الروحانية  معدل 

للت ان العمل قروحانية مكاملوظفين، وتقلل من التغيب عن العمل، وتحسن السلوك املدني داخل املنظمات، وتعزز األداء التنظيمي. من منظور فردي،  

، وتحسين العاطفية والنفسية والجتماعية والروحية )على سبيل املثال، تقليل التوتر والعدوانية  ملوظففاهية ا تحسين ر ،  اإلرهاقإجهاد املوظفين و من  

العقلية للموظفات  ،(الصحة  والجتماعية  املهنية  التكاليف  والرض  ،خفض  الشخص ي  واإلنجاز  اإلبداع  الوظيفيوزيادة   ;Houghton et al., 2016)  ا 

Pawar, 2016; Jena & Pradhan, 2018; Sharma & Kumra, 2020; Al-Mahdy et al., 2021)  .   

التنظيمية، ة  روحانين ممارسة  إ (  Pradhan & Jena, 2016)  وجدت دراسة املبادئ  تتماش ى مع  للموظفين  الشخصية  القيم  العمل تجعل  مكان 

توا  يخلق  أفضوهذا  العمل.بيل  فًقا  وأرباب  املوظفين  ر إ   ،أيًضا  ن  بشكل مباشر على  الع  مكاننية  وحان  تؤثر  الوظيفي مل  التنظيمي،   الرتباط  واللتزام 

أوص لذلك،  الوظيفي.  ورضاهم  الوظيفية  وسلوكياتهم  املوظفين  إنجازات  يحسن  بدوره  الدراسةوالذي  ا   ت  املوارد  فلسفات  خبراء  بتنفيذ  لبشرية 

 ان العمل بهدف خلق ثقافة عمل مستدامة.  كمروحانية  وممارسات

 انية مكان العمل سيط لروحلدور الو ا . 6.2

منت  اقترح كل  البشرية  نإ (  Charoenarpornwattana, 2016; James, 2021)  دراسة  املوارد  ضمان    هم   متخصص ي  عن  األكبر  املسؤولون 

مكان  ن روحانية  إ ملنظمة.  عالقتهم با  لياتهم وكذلكفين على فهم مسؤو عدون املوظتدريب ويساحدوث التغيير الثقافي. يقدم أخصائيو املوارد البشرية ال

ين في مكان  العمل ليست موضوًعا جديًدا ملتخصص ي املوارد البشرية، وهم يتناولون العديد من املوضوعات املتعلقة بالعمل والتي تدعم روحانية املوظف

ات  فز الفردية وعالقات زمالء العمل باملمارسداء والحوا بين العمل والحياة وأهداف األ  ثل التوازن موضوعات م العمل. على سبيل املثال، يمكن أن ترتبط

الروحانية. تتضمن  التي  الختيار  التنظيمية  في عملية  املوجودة  تلك  في  والبحث عنها  املوظفين  بين  لها  الترويج  يجب  التي  القيم  نوع  أن   ،تحديد    حيث 

الذين يشاركون قيم املنظمة سيكونون   األفرادألن هؤلء  لك وذ  ،املؤسسةن قيم املنظمة سوف يخدم مهمة  ذين يشاركو حتملين ال امل  األفرادالبحث عن  

 ( Ortiz-Gómez et al., 2020; James, 2021) .قادرين على الشعور بمزيد من األصالة والروحانية

البشرية تعزيز املوارد  الروحانية    يمكن ملديري  التأكيد  عمل من خالمكان  الدين والروحانية،    علىل  بين  للتعامل مع    إنشاءالتمييز  للتدخل  أدوار 

مع العاملين. هذا ممكن   انيومناقشة نموذج التطور الروح  ،للموظف، العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيمية  انيوحاملسار الر 

التعل الرسميمن خالل  والتدريب  املنظم  روحان  يم  العملية  على  ذلكمكان  ويكون  العمل  ،   ,Honiball et al., 2014; Sharma & Kumra)  .في مكان 

2020 ) 

ت  إ  التي  املنظمات  ت  ن  العمل  ت  إ ثبت  ظهر روحانية مكان  وتدعمهم.  بموظفيها  تهتم  والنزاهة  نها  والقبول  التعاطف  أهمية  أيًضا  املنظمات  ظهر هذه 

استخد  .واألصالة خالل  السياسامن  واملمارسام  الروحات  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التنظيمية  يات  العمل،  مكان  في  والتنظيمية  الشخصية  مكن  نية 

املوظفملتخصص  تشجيع  البشرية  املوارد  املوارد   ون ي  ممارسات  خالل  من  إيجابية.  واجتماعية  شخصية  مساهمات  تقديم  مع  التوقعات  تجاوز  على 

في الروحانية  تدعم  التي  العم  البشرية  للمكان  يمكن  واملل،  املوظفين،  تنمية  تعزيز  منمنظمات  املوظف،  العمل  غزى  ورفاهية  الوظيفي،  واللتزام   ،

 ( Charoenarpornwattana, 2016; Iqbal et al., 2020; James, 2021) .والسلوكيات الجديرة بالثقة

الروحانية فوائد   للموظفين.تحقق  الفوائد،نتيجة لهذ  شخصية ومهنية متميزة  البشرية ممارسات تدعم روح  أقسام  فإن تضمين  ه    انيات املوارد 

العمل إلى  ت  مكان  الفردية واملؤسسية.تحسين  ؤدي  الدراسات    النتائج   ,Charoenarpornwattana, 2016; Pradhan & Jena)حيث أوضحت بعض 

2016; Afsar & Badir, 2017; Iqbal et al., 2020; James, 2021; Baskar & Indradevi, 2021; Shrestha & Jena,2021 )    تم تعزيز الرفاهيةأنه ،

ن وتح السين  توعية  والترابط عندما  باملعنى  الشعور  وتعزيز  روحانية  حياة،  تشجيع  العملم  أن  مكان  كما  املوارد ،  ملتخصص ي  يسمح  الفوائد  فهم هذه 

على  ة أنتاجيروا إ مكان العمل أظه روحانيةن الذين شاركوا في أنشطة ظفيملو ا ، فإن نتيجة لذلك البشرية باملشاركة في تطوير املوظفين بشكل أكثر فعالية.

كما   إنتاج عملهم.  التركيإ وزادوا من  أكثر قدرة على  وكانوا  أقل،  ودوران  تغيب  ولديهم معدلت  أقل،  وقًتا  يهدرون  العمال  والتفكير   العمل  فيز  ن هؤلء 

الفوائداإلبداعي إلى    ، هذه  النهاية  في  إيجاأدت  اتجنتائج  في  األفرادبية  إ   .اهات وسلوكيات  الأهمين هناك  كما  العمل فتة  أصحاب  بين  اإليجابية  اعالت 

عند   روحانية  واملوظفين  ممارسات  إنشاء  تكون  محاولة  أن  يمكن  ملهمة،  العمل  مهام  وتكون  وداعمة  بناءة  العمل  أجواء  تكون  عندما  العمل.  مكان 

بشكل مستمر للتأكد من أن   املينة للعلشخصيالعمل والحتياجات ا د البشرية مراقبة جو  صص ي املوار جب على متخاإلنتاجية ديناميكية. ومع ذلك، ي
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قصد بها أن تكون داعمة   مكان العمل يمكن أن تعزز املهارات بين املوظفين    روحانية  مارسات التي تدعم ن املإ فعالة أيًضا. في حين  تكون  املمارسات التي ي 

األداء الفعالة  ،التنظيمي  وتساهم في  البشرية غير  املوارد  يالتنفأو سيئة    فإن ممارسات  أن تحبط  يذ  امل  روحانيةمكن  العمل على  الستوىمكان   فردي ين 

   والتنظيمي.

 
ً
ي تال( وبالWheeler et al., 2013مورًدا تنظيمًيا )  نظم العمل عالية األداءاعتبار الدعم الذي يأتي من نظام تنظيمي مثل  يمكن  COR نظرية ل  وفقا

 (. روحانية مكان العمل)أي زيادة  ذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيميةجماعي وك العمل ال، املغزى من العمل مستوى من املحتمل أن يؤثر على 

 عند فقدان املوار  CORتنص نظرية 
ً

ردهم من ستثمار مواهم بقوة ل ، وبالتالي يتم تحفيز دعلى أن املوظفين يعانون من اإلجهاد أو يكونون أقل تفاعال

(. يدير املوظفون مواردهم من خالل اكتناز املوارد  Hobfoll, 1989, 2001; Wheeler et al., 2013وارد )ع فقدان املأجل كسب املزيد من املوارد أو من

إدراكهم لروحانية  مما يؤثر بشكل إيجابي على    ،ن املواردأ هذا بدوامة إيجابية م(، والتي يستثمرونها لكسب املزيد من املوارد. يبدHobfoll, 2001الزائدة )

إدراكهم لروحانية ، مما يؤدي إلى املزيد واملزيد من فقدان املوارد وبالتالي إلى انخفاض يبدأ نقص املوارد في دوامة سلبية، يمكن أن قابلاملفي   .لعملمكان ا 

العمل ذلكمكان  على  عالوة  تشير  .  الدراسات،   ,Charoenarpornwattana, 2016; Honiball et al., 2014; Iqbal et al., 2020; James)  بعض 

املشاركة، التوازن ،  املكافآت  تحديد القيم التي تتماش ي مع قيم املنظمة في عملية الختيار،  ظيفية املتعلقة باملوارد البشرية، مثلإلى أن املوارد الو   ( 2021

العمل والحياة  األداء والحوافز  ،بين  العمل  ،الفردية  أهداف  الوظيفي،   ،وعالقات زمالء  الفعل ع  األمن  األداءوردود  الرسمي على روحانية   والتدريب  ،لى 

العمل إيجابًيا    ،مكان  ا 
ً
ارتباط الروحانيةترتبط  تتضمن  التي  التنظيمية  ترتبط    الباحث  توقعيتمشيا مع هذا،  .  باملمارسات  األداءأن  العمل عالية    نظم 

ا إيجابًيا  
ً
 لعدم وجود دراسة تجريبية، على حد ع  .ن العملوحانية مكابر ارتباط

ً
عالية األداء وروحانية عالقة بين نظم العمل  اختبرت ال  لم الباحث،ونظرا

 مكان العمل، ورغبة من الباحث في قياس هذه العالقة، يمكن صياغة الفرض الثاني كما يلي: 
 

العمل عا2)ف • أبعاد نظم  بين  األداء( توجد عالقة موجبة معنوية  املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم )  لية  املوظفيمعرفة  فرص  م، و ن والتزامه، دافع 

 املوظفين للمساهمة( وروحانية مكان العمل. وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  

عد 2/1)ف •  . وروحانية مكان العمل معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ( توجد عالقة موجبة معنوية بين ب 

عد دافع املوظفين والوجد عالق( ت2/2)ف •  العمل.  حانية مكانتزامهم ورو ة موجبة معنوية بين ب 

عد فرص املوظفين للمساهمة وروحانية مكان العمل.  2/3)ف •  ( توجد عالقة موجبة معنوية بين ب 
 

الباحثكما   يتم  COR، وفًقا لنظرية  أوضح  التي  املوارد  استثمار  إعادة  يتم  املنالحصول علي، غالًبا ما  البشرية ها من  املوارد   ظمة، مثل ممارسات 

عال من روحانية   مستوى يدركون  (. تمشيا مع هذا، من املتوقع أن يقوم املوظفون الذين  Hobfoll, 2001، في املنظمة )ألداءعالية ا العمل    طة بنظم املرتب

إضافة  (.  Hobfoll, 2001; Boon & Kalshoven, 2014)  لوظيفيباط ا الرتخالل  بإعادة استثمار املوارد التي حصلوا عليها في املنظمة من    مكان العمل

العديد من  ذلك،إلى   الوظيفي  إلىالدراسات    تشير  العمل والرتباط  بين روحانية مكان   ;Roof, 2015; Ke et al., 2017)  وجود عالقة موجبة معنوية 

Petchsawang & McLean, 2017; Singh & Chopra, 2018; Van der Walt, 2018; Milliman et al., 2018; Ortiz-Gómez et al., 2020; 
Sharma & Kumra, 2020; Iqbal et al., 2020; Rashidin et al., 2020; Baskar & Indradevi, 2021; Alamina et al., 2020; Margaretha et 

al., 2021; James, 2021)  .شكل نظم ا   تنظيمية في، يتوقع الباحث أن املوارد الا مع هذا شيً اتم 
 
باط الوظيفي  الرت  مستوى زيد من  لعمل عالية األداء ست

 لعدم وجود دراسة تجريبية، على حد علم الباحث، اختبرتمن خال
ً
الدور الوسيط لروحانية مكان العمل في العالقة   تأثير ل روحانية مكان العمل، ونظرا

 لث كما يلي: الدور، يمكن صياغة الفرض الثا تأثير هذا  حث في قياسبة من البايفي، ورغبين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظ

 في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء لعب( ت3)ف •
ً
 وسيطا

ً
، دافع املوظفين  معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم ) روحانية مكان العمل دورا

 فرض إلى الفروض الفرعية التالية: قسم هذا الوظيفي. وينالوالرتباط  والتزامهم، وفرص املوظفين للمساهمة(

   ا لعمل دورً مكان ا حانية تلعب رو ( 3/1)ف •
ً
عد  ا وسيط  والرتباط الوظيفي. معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم في العالقة بين ب 

   ا دورً ( تلعب روحانية مكان العمل 3/2)ف •
ً
عد دافع املوظفين والتزامهم  ا وسيط   الوظيفي. والرتباط في العالقة بين ب 

   ا دورً ( تلعب روحانية مكان العمل 3/3)ف •
ً
عد فرص املوظفين  قة بينفي العال ا وسيط  للمساهمة والرتباط الوظيفي. ب 

 

 إجراءات الدراسة:  .3

 دراسة:نة اليمجتمع وع . 1.3

( منظمة 54)  ، والتي تتمثل فيائف في اململكة العربية السعوديةلطا   ة بمدينةة املدنيالخدمية والصناعي   املنظمات  في جميع  دراسةمجتمع ال يتمثل  

وتمثل جزء من الواجهة القتصادية للمملكة العربية السعودية  تمثل هذه املنظمات. ؛ الغرفة التجارية بمدينة الطائف(2019)الهيئة العامة لإلحصاء، 

 شك
ً

التنافسية  ال متنوعلقدرتها  عدد  تقدم  أنها  كما  الخدما  ،  ا من  والسلع  باحتياجات  ت  تفي  املجتمع.لتي  والتكلفة،  لعتبا  ا نظرً   أفراد  الوقت  قام رات 

ب )الالباحث  )التواصل  مع  الشخصية(  بالزيارات  أو  الهاتفي  البحث على %50 = 27تصال  وأهداف  بهدف عرض فكرة   
ً
اختيارها عشوائيا تم  ( منظمة 

البحث من ؤ املس املشاركة في  الخاصةتجابة لتعبخالل الس  ولين وحثهم على  بيانات وأسئلة قائمة الستقصاء  )  ئة  خدمية   ( منظمة15بالبحث. وافقت 
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املشاركوصناعي على  البحثة  في  النهضةة  مستشفى  التخصص ي،  العزيز  عبد  امللك  مستشفى  العام،  التعليم  إدارة  الطائف،  جامعة  وهي   أمانة   ،، 

األهلي   البنك  السعودية،  التصالت  مالطائف،  الراجيالتجاري،  للكهر صرف  السعودية  الشركة  السعودي،  البريد  السعودية،  ،  الجوية  الخطوط  باء، 

الري،  يفندق مريد الوسائل ألنظمة  القري، فرع مصنع شركة  أم  أسمنت  مصنع شركة  الهدا،  األسالك  و ان  لصناعة  الحديثة  السعودية  الشركة  فرع 

   . صةاملتخص توالكابال 

إدارة معينة   أوقسم    تالف طبيعتها، ول تقتصر ممارستها علىر في جميع أوجه العمل في املنظمات على اخوالتي تؤثدراسة  يرات اللطبيعة متغ  ا نظرً 

املعاينة ف الوظيفي، فقد تمثلت وحدة  العمل والرتباط  املوظفينبعينها خاصة روحانية مكان  املدنية   ي  الخدمة    السعوديين، والذي ينطبق عليهم نظام 

تلفة، نة ومؤهالت علمية مخ، وذات تخصصات متباياملختلفة داخل املنظمات  من األقسام  اعشوائيً   وتم اختيارهم   نظماتن بتلك املي، العامليالسعود

إنشاء إطار   .البحث  نتائج  تعميم   تسهيل  املهن، وبالتالي  من  واسعة  مجموعة  يمثلون   املشاركين  من  متنوعة  عينة  وذلك بهدف  الحصول على  ولصعوبة 

،  لكل منظمة  ا ( موظًف 40اؤهم بـ )، تم تحديد عدد املوظفين املستهدف استقصماتاألقسام بتلك املنظ  ى كل املوظفين في هذه ة يشتمل عليث للمعاينحد

 للحكم على روحانية مكان العمل وال 
ً
عد هذا العدد كافيا  الواحدة.  رتباط الوظيفي بين موظفي املنظمةوي 

البحث  في  املوجودة   املقاييس  من  القياس  وضع مفردات  تم  املرتبطة بمتغيرات    ولتأكيد   .أولية بمفردات قائمة الستقصاء  قائمة  لوضع  األدبيات 

املحتوي   كفاءة  صدق  أو  الستقصاء  بإجراء   الرسمية،  البيانات   جمع  عملية  تنفيذ  قبل  Content Validity  قائمة  الباحث   عبر  تجريبًيا  اختباًرا   قام 

منث  مع  متعمقة  مقابالت األعمالاتأس  الثة  إدارة  ا30و)  جامعات  ثالث  من  ذة 
ً
مشارك قائ  نم  (  بتعديل  الباحث  قام  التطبيق.  موضع  مة املنظمات 

 العبارات.  الستقصاء في ضوء ما ورد من مالحظات على بعض

( توزيع  )600تم  بواقع  استقصاء  قائمة  هذا 40(  منظمة.  لكل  استقصاء  قائمة  في    ،(  الباحث  اعتمد  البيانوقد  ال جمع  على  املدار ات  ستقصاء 

أعضاء ه Self – administered Questionnaireاذاتيً  الزمالء  وبمساعدة مجموعة من  وتم  ،  األعمال،  إدارة  تخصص  التدريس  املفردات يئة  اختيار 

( 416( قائمة استقصاء من هذه املنظمات. بعد مراجعة تلك القوائم تبين أن )472بشكل عشوائي من مختلف األقسام داخل كل منظمة. تم استرداد )

ومن   للتحليل،  صالحة  لقائمة  الخاضع  العينة  حجم  يصبح  )ثم  اإلحصائي  )فم (416لتحليل  بنسبة  حيث   (.%69.3ردة  مناسب،  العينة  حجم  يعتبر 

يكون حجم  (  and P=0.5 %95)  ثقة  مستوى وباستخدام    ( مفردة،100000( أنه في ظل مجتمع يزيد عن )Singh & Masuku, 2014أوضحت دراسة )

ينة )عدد الردود( املناسب، يتحقق عندما حجم الع  ( إلى أنRandall & Gibson, 1990ما أشارت دراسة )ة. كمفرد(  400)  عدد الردود( املناسب العينة )

( مفردة من مفردات القياس، ومن ثم، يزيد عدد الردود عن  35هذا البحث )  ، ويتضمن (1 : 10تكون نسبة عدد مفردات القياس إلى عدد الردود تساوي )

لبحث من خالل قائمة الستقصاء الذي بيانات من عينة ا تمت عملية جمع الا البحث.  مشكلة في هذ  جم العينة ليسومن ثم، فإن ح  ( استجابة.350)

 م.   2021 /9 /15 حتى   2021 /8  /1أعدت لهذا الغرض في الفترة من 

ال ( من اإلناث، %44)  نسبةو ن أفراد عينة البحث هم من الذكور  م(  %56ن )ديموغرافية ملفردات العينة تبين أ قام الباحث بتحليل الخصائص 

م بين أعماره  تراوحت ( سنة، يليها نسبة من35( و)30( هم من فئة الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين )%28من عينة البحث )  كما أن النسبة الكبرى 

ثم من تراوحت (، %14( سنة بنسبة )25ومن كانت أعمارهم أقل من )(،  %21سنة ) (30( و)25(، ثم من تراوحت أعمارهم بين )%24( سنة )40( و)35)

( بين  )50و)  ( 40أعمارهم  سنة   )10%  ،)( من  أكبر  أعمارهم  كانت  )50ومن  بنسبة  سنة  بامل.  (3%(  يتعلق  الحاصلو   ستوى وفيما  جاء    على  ن التعليمي، 

الحاصلون    ا (، وأخيرً %7(، ثم من لديهم درجة أقل من جامعية )%18( من عينة البحث، يليهم الحاصلون على ماجستير )%71شهادات جامعية أولي )

 (. %4ا )اه وما يعادلهدرجة الدكتور  على

. ل يمكن تجاهل إمكانية تحيز أو تباين الطريقة املشتركة اا ألن البيانات تم جمعها من خالل أسلوب واحد، وهو أسلوب الستقصاء املدار ذاتيً نظرً 

Common method bias or varianceاسها، وتؤثر علي صدق الستنتاجات  ، وهو التباين الذي يرجع إلى طريقة القياس أكثر من املفاهيم التي يتم قي

  لجعلها  املحك  ومتغيرات  مؤشرات التنبؤ  بين   الفصل  ذلك   جرائية وتضمناإل   العالجات  اسها. تم استخدام بعضحول العالقة بين املتغيرات التي يتم قي

 اعية، وعدم وجود إجابات صح أو خطأ، تمجتمال  الرغبة في التحيز لتقليل هويتهم  عن الكشف وعدم املستجيبين سرية ضمان وتم  صلة، ذات غير تبدو

   .  ثبت صدقها وصالحيتها نفسية خصائص ذات أدوات قياس واستخدمتوالصعبة،  الضرورية  وغير الغامضة األسئلة لتجنب الستبيان اختبار

الوحيد    حثالبا  ماستخد للعامل  تباين  يمثل  قد  مدى   أي   إلى  لتقييم   تشخيص ي  كأسلوب  Harman’s one-factor testاختبار هارمان  أو    تحيز 

إدخال(Podsakoff et al., 2003, 889مشكلة )املشتركة    الطريقة البحثمقا  جميع  . تم   Exploratory Factorالستكشافي    العاملي  التحليل  في  ييس 

Analysis   الرئيسية العاملية  املحاور   تحليل  م طريقة باستخدا  Principal Axis Factoring  ( تدوير  بدون )  (with no Rotations  .)واحد   عامل  تم اختيار 

البيانات  التحيز  خطر  ون يك .  وحيد  عام  عامل  بواسطة  يمكن تفسيره   الذي   التباين  مقدار  لدراسة كان   إذا   مرتفًعا  للطريقة املشتركة املستخدم في جمع 

تكشافي بأن العامل العام الوحيد  املي السأفادت نتائج التحليل الع .(Le & Lei, 2019) التباين الكلي من %50 من  أكثر يفسر العامل العام الوحيد  هذا 

بقيمة  ( %21.4)  فسر الكلي،  التباين  كامن    من  النتيجةمع    اشيً ا تم  (.29.8)  بلغت  Eigenvalueجذر  تباهذه  أو  تحيز  دليل علي  يوجد  الطريقة ، ل  ين 

  الطريقة املشتركة   تحيز  على  الدليل  أن  حين  في  الرتباط،  متغيرات عالية  أي   إلى   ((2)  الجدول رقم )  الرتباط  مصفوفة  تشر  ، لم ى املشتركة. من ناحية أخر 
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   يؤدي 
ً
من    r > 0.90لغاية  ل  عالية  ارتباطات  إلى  عادة أكبر  الرتباط  العالجاتوب  (.Soto-Acosta et al., 2018) ( 0.90)معامل  تشير  اإلجرائية   التالي، 

 للقلق تجاه البحث الحالي.  واإلحصائية إلى أن تحيز أو تباين الطريقة
ً
 املشتركة ل يمثل مصدرا

 : وأسلوب قياسها دراسةالتعريفات اإلجرائية ملتغيرات ال . 2.3

البحث، وقام   وثبات أداة   صدق  السابقة، لضمان  الدراسات  في  استخدامها  تم   التي  Measurement itemsالقياس    مفردات  ىمد الباحث علاعت

  من ليكرت مقياس على املفردات جميع قياس وتم  مفردات متعددة، باستخدام جميع املتغيرات قياس تم  .ومجتمعهبحث بتعديلها لتتناسب مع طبيعة ال

 . ( اامً موافق تم) 5 إلى( اغير موافق تمامً ) 1 من تتراوح   point Likert-type scale-5 طخمسة نقا

 ( HPWSنظم العمل عالية الداء )  •

مل  HPWSيشير مصطلح   متكامل  نظام  البشرية  إلى  املوارد  و مستوىإلنتاج    املصمم و مارسات  ومهاراتهم  املوظفين  معرفة  من  عالية   اتجاهاتهمات 

العملومساهم  دوافعهم و  في  قيا  . (Baik et al., 2019; Rehmani et al., 2020)  تهم  في  الباحث  املتغير  اعتمد  هذا  قدمه   علىس  الذي  املقياس 

(Rehmani et al., 2020  في اعتمد  والذي  بمصطلح  (  الصلة  ذات  الدراسات  لنظم  HPWSبناءه على عدد من  أبعاد  ثالثة  املقياس من  ، ويتكون هذا 

األداء. األبعاد، كما يتضح    العمل عالية  األول(    ( 1)ملحق رقم )وتتكون هذه  املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم معمن ممارسات تعزز  القسم  ( 4)  ( KSA)  رفة 

، ممارسات تعزز توفير فرص للموظفين للمساهمة(7-5) ( عبارات3)  (EMC)  املوظفين والتزامهم ، ممارسات تعزز دافع  (4-1)  عبارات
ً
( 4)  ( EOC)  ، وأخيرا

 .  (11-8) اتعبار 

 ( WSروحانية مكان العمل ) •

عة، واملالءمة كان العمل يسمح للموظفين بإشباع حاجاتهم الروحية وهي العمل الهادف، الشعور باملجمو فهم مشترك في م إلى( WSيشير مصطلح )

باختيار   الباحث  قام  املنظمة.  قيم  روحا  (15)مع  مقياس  من  مختارة  قدمفردة  الذي  العمل  مكان  مننية  كل   ;Ashmos & Duchon, 2000)  مه 

Milliman et al., 2003 املقيا أبعاد، كما يتضح  (. ويتكون هذا  األول(    ( 1)ملحق رقم )س من ثالثة  الهادف من  القسم  -12)  عبارات(  5)  (MW)  العمل 

، املالءمة مع قيم املنظمة(21-17) ( عبارات5) (SC) ، الشعور باملجموعة(16
ً
 (.  26-22ارات )( عب5) ( AV) ، وأخيرا

 ( EEاالرتباط الوظيفي )  •

أنه(  EEيشير مصطلح ) املوظفين  إيجابية  ةيقظة ذهني  على  يتم تحديده من خالل    لدي  الذي  املرض ي  العمل  اللتزام وسلوك  إلى    لحيوية ا تؤدي 

قدمه    . (Roof, 2015)  غراقوالست  والتفاني الذي  املقياس  على  املتغير  هذا  قياس  في  الباحث  عليه    ( Schaufeli et al., 2006)اعتمد  مقياس  ويطلق 

الوظيفيأوتريخت   من  سم األول(  الق  (1)ملحق رقم ). ويتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد، كما يتضح  Utrecht Work Engagement   Scaleلالرتباط 

، الستغراق(32-30) ( عباراتDE( )3، التفاني )(29-27) ( عباراتVI( )3الحيوية )
ً
 .(35-33) (عباراتAB( )3) ، وأخيرا

   :أساليب تحليل البيانات . 3.3

البحث   الهيكليةنمذ  علىاعتمد  املعادلة  الجزئية  جة  الصغرى  املربعات    Partial Least Square Structural Equation Modeling  باستخدام 

(PLS - SEM)    ألتوكيدي    العامليممثلة في التحليل Confirmatory Factor Analyses (CFA)ملتغيرات   والثبات  واختبار الصدق  القياس  وذجلتقييم نم

مناللتو معاملي  .  بحثال للتحقق  والتفرطح  البيانات.  اء  املسار    اعتدالية  ل   Path Analysisتحليل  معامالته  الواختبار  فروض  معامل   بحث.ختبار 

  .Multicollinearity  املستقلةأكد من عدم وجود ارتباط عال بين املتغيرات  لتلختبار العالقة بين املتغيرات وا   Pearson Correlationالرتباط بيرسون  

ملؤشرات قياس متغيرات البحث كطريقة لتقييم   التحليل العاملي الستكشافي لتحديد عامل عام وحيد  .(λ)  معنوية معامل التحميل  لتقدير )  T  (اختبار

 Statisticalالحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية    ة باستخدام الحاسب اآللي وباستخدامتمت املعالجة اإلحصائيمدي خطورة تحيز الطريقة املشتركة.  

Package for the Social Sciences (SPSS) v23.0    البرنامج اإلحصائي و (Smart PLS) V 3.2.1 . 

    دراسة:ثبات وصدق أداة ال . 4.3

  أكبر من   (1بالجدول رقم )  لجميع املتغيرات  املركب  امل الثباتبدرجة عالية من الثبات، ويمكن العتماد عليها، حيث أن مع  دراسةأداة التتصف  

 مستوى. وهي  (0.70)
ً
لكل فقرات أو    (λ)( نجد أن قيمة  1لرجوع للجدول رقم ). وبا(0.40)عن    (λ)تزيد قيمة معامل التحميل    .لالختبار  ات مقبولة معنويا

ا، يمكن القول بتحقق الصدق التقاربي  . أيضً (0.01)  معنوية أقل من  مستوى   نوية عندلها مع  (t)وقيم اختبار   (0.86 – 0.61)عبارات القياس تتراوح بين  

Convergent Validity    املتغيرات الرئيسية    مستوى يمكن الستدلل على الصدق التقاربي على  الفقرات أو العبارات الخاصة بكل متغير. و   مستوى على

عن   للمتغير  املستخرج  التباين  متوسط  يزيد  عن    (0.50)عندما  املركب  )(0.70)والثبات  رقم  جدول  إلى  وبالرجوع  ال1.  متوسط  قيمة  أن  نجد  تباين  ( 

ومعامل   عن  الثبات  املستخرج  تزيد  الرئيسية  املتغيرات  لكل  التوالي.    (0.70)و    (0.50)املركب  ألداة على  التقارب  صدق  بتحقق  القول  يمكن  ثم  ومن 

 . دراسةال
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ر التربيعي ملتوسط التباين  يتحقق الصدق التمايزي عندما يكون الجذ  .ز متغير كامن معين عن املتغيرات األخرى إلى مدى تمي دق التمايزي شير الصي

ارتبا   (AVE)املستخرج   أكبر من معامالت  املتغيرات األخرى )لكل متغير  املتغير مع  الجدول رقم  (  Aktar & Pangil, 2018ط هذا  الذي يوضح    (1)ومن 

  التباين  الجذر التربيعي ملتوسط  من قيمة  أقل  كل متغير واملتغيرات األخرى   معامالت الرتباط بين  أن جميع  نجد  البحث،  يراتتغممصفوفة الرتباط بين  

ا  ستخرجامل بين  الرئيس ي  القطر  املتغير  لقوسين( )قيم  الرتباط    .لهذا  ناحية أخرى، معامالت  املتغيراتمن  ، ومن ثم يمكن  (0.80)أقل من    املستقلة   بين 

أن نموذج  (.  Dielman, 2005: 163لة )املستق  بين املتغيرات  Multicollinearityبعدم وجود الرتباط املتداخل/ العالي    القول  وبالتالي، تم التأكيد على 

   لبحث يتسم بالصدق والثبات.ا ا القياس لهذ

 دراسة: نتائج ال .4
بالتحليــل العــاملي التوكيــدي وتحليــل الثبــات والصــدق، بينمــا  ()تقيــيم نمــوذج القيــاس ىتتعلــق الخطــوة األولــ  :علــى خطــوتين دراســةيتم عــرض نتــائج ال

 .(Hair et al., 2016) لتحقق من فروض البحثل )تقييم النموذج الهيكلي( ةتتعلق الخطوة الثاني

 :التحليل العاملي التوكيدي وتحليل الثبات والصدق . 1.4

للتحقق من بيانات البحث مع التوزيع الطبيعي، أظهرت هذه اإلحصاءات    Kurtosisوالتفرطح    Skewnessتم استخدام كل من إحصاءات اللتواء  

 أقل  
ً
  Goodness of fit  (GOFاملالءمة )جودة  تم قياس  ،  ى من ناحية أخر .  (Al-Ajlouni et al., 2021( )2.7 + - 2.7 -من القيمة املطلقة املقبولة )قيما

إمكانية جودة املالءمة لهما، و   ى ( الشامل )نموذج القياس، والنموذج الهيكلي(، ومدPLS - SEM( لتأكيد صدق نموذج )1 - 0تراوح قيمته بين )والذي ي

معامالت   ( × متوسط قيم AVFلجذر التربيعي لقيمة حاصل ضرب متوسط قيم )( عن طريق ا GOFأداء النموذج الشامل. تم حساب قيمة )  ىالتعرف عل

النموذج  املالءمة  ( وهي بداية حد0.36)  ( وهي تزيد عن.GOF( )530(. بلعت قيمة )2R)  التحديد الشامل ل    بدرجة عالية، ومن ثم، التحقق من مالءمة 

(PLS - SEM( )Naji et al., 2021  .)  ،
ً
املشاهدة ومتغيراتها الكامنةب  لتوكيدي ا العاملي  التحليل  تم إجراء  أخيرا املتغيرات   ، هدف بحث درجة الرتباط بين 

في ضوء املؤشرات   عاملي التوكيدي ال  التحليل  نتائج  تم تقييم  ( والصدق التقاربي والصدق التمايزي لبناءات البحث.  وتحديد الثبات )التساق الداخلي

  الثبات املركب(، ويتجاوز  0.40)  أكبر منو   معنوية(   λ )  يجب أن تكون جميع قيم معامالت التحميل  :  (Hair et al., 2014; Hair et al., 2016)  التالية

Composite Reliabilities  (0.70  ،) املستخرج و التباين  متوسط  قيمة  تقل  أل  عن  Average Variance Extracted(AVE)  يجب  البحث    ملتغيرات 

   هذا التحليل. ( نتائج 1(. ويوضح جدول رقم )0.50)
 

 البحثمصفوفة االرتباط ملتغيرات و نتائج التحليل العاملي التوكيدي  :(1) جدول 
λ)**   ( (AVE)  (C R) AB DE VI AV SC MW EOC EMC KSA V** 

0.70 – 0.82 0.66 0.85         (0.81) KSA 

0.73 – 0.82 0.60 0.88        (0.77) 0.52 EMC 

0.75 – 0.84 0.70 0.89       (0.84) 0.47 0.49 EOC 

0.64 – 0.83 0.65 0.87      (0.81) 0.51 0.47 0.54 MW 

0.61 – 0.79 0.59 0.89     (0.77) 0.56 0.52 0.51 0.57 SC 

0.82 – 0.86 0.72 0.89    (0.85) 0.53 0.53 0.51 0.46 0.52 AV 

0.62 – 0.78 0.54 0.83   (0.73) 0.52 0.61 0.53 0.49 0.53 0.50 VI 

0.67 – 0.81 0.61 0.86  (0.78) 0.68 0.52 0.62 0.51 0.50 0.56 0.60 DE 

0.69 – 0.75 0.58 0.85 (0.76) 0.53 0.57 0.45 0.50 0.55 0.56 0.55 0.51 AB 
 

القوسين هي قيم الجذر التربيعي ملتوسط التباين  لرئيس ي بين ، قيم القطر ا 0.01**أقل من  ومعامالت التحميل  ،معنوية معامالت الرتباط  مستوى يل اإلحصائي: نتائج التحل املصدر:

الشعور  ،(MW) العمل الهادف ، (EOC)فين للمساهمة فرص للموظ ،(EMC)دافع املوظفين والتزامهم  ،(KSA) املوظفين ومهاراتهم وقدراتهممعرفة (، Vاملتغيرات )، (AVE)املستخرج 

 ) (λ  (، معامل التحميل CR، الثبات املركب )(ABالستغراق ) ، (DEالتفاني )،(VI)الحيوية  ، (AV)املالءمة مع قيم املنظمة  ،(SC)باملجموعة 

لهذ  يتم  العام  النموذج  انعكاس ي  دراسةال  ه التعامل مع  الثانيةك  reflective–reflective modelانعكاس ي  -كنموذج  الدرجة  -second  نموذج من 

order model .  علىاأل كون  املنموذج    يتكون من  دراسةال  ه هذا يعني، أن هذ  (HCM)  higher component model  األعلى   رتبةيشتمل على بناءين من ال 

(HOC)  higher order constructs    الوظيفي )مثل العمل )و   ( EEالرتباط  يتم قياسهال  ( WSروحانية مكان  بنمتي   lowerاألدنى    رتبةال  اءات ا من خالل 

order constructs (LOC .)انعكاس ي  –نوع انعكاس ي  وه  ذا البحثوعلى ذلك، فأن ه reflective–reflective type لتي  ا  بناءات نموذج املكون األعلى من

بين )عاكسة(  إلى عالقة  األعلى  تشير  الرتبة  األدنىو   بناءات  الرتبة  ال،  بناءات  قياس كل من  يتم  ستخدم هذا بواسطة مؤشرات عاكسة.    بناءات حيث  ي 

ترك أو تتحد مًعا من تشترك في سبب مش وهذه املفاهيم  متجانسةتمثل مفاهيم البناءات الكامنة من الرتبة األدنى )األولى( النوع من النماذج عندما تكون 

األعلى  من الضروري التحقق مما إذا كانت  يكون   (. ومع ذلك،Becker et al., 2012; Aktar & Pangil, 2018)  الناحية املفاهيمية قابلة    بناءات الرتبة 

   سار.املقابلة لها قبل الدخول في تحليل نموذج امل بناءات الرتبة األدنى من الناحية املفاهيمية من خاللللتفسير 
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)  النتائج وضح  ت الوظيفي أن    ( 2جدول رقم  ال  الرتباط  بناء من  ال  بناءات يتضمن ثالثة    second-order construct  الثانية  رتبةهو  األولى   رتبةمن 

first-order constructs بنية الدرجة الثانية    تفسيرعلى  بالقدرة    لالرتباط الوظيفياألولى    رتبةال  اءاتجميع بن   تشير.  غراقوالتفاني والست  حيوية هي ال، و

 األولى   رتبةالبناءات  على التوالي. عالوة على ذلك، فقد وجد أيًضا أن جميع    (0.76)و    (،0.79)  (،0.66)هي    R2  معامل التحديد  الخاصة بها حيث أن قيم 

وهي العمل الهادف، الشعور األولى    رتبةمن ال  بناءات   ، يتضمن أيًضا ثالثةبالنسبة ملتغير روحانية مكان العمل.  تتسم بصدق التمايز  لالرتباط الوظيفي

واملالءمة مع ق املنظمةباملجموعة،  قيم و   يم  لها  تحديد  التي  التوالي،  ( 0.81)و    R2  (0.72،)  (0.77 ،)  معامل  إلى    على  تشير  بناء القدرة على  والتي   تفسير 

 كما إنها تتسم بصدق التمايز.   الثانية بدقة. رتبةال

 وين نموذج قياس الرتبة الثانيةتك :(2)جدول 

R2 T SE β  نيةبناء الرتبة الثا يناء الرتبة الولى 

 االرتباط الوظيفي  (VIالحيوية )  0.81 0.02 43.7 0.66

(EE) 
 (DEالتفاني ) 0.89 0.04 56.4 0.79

 (ABاالستغراق ) 0.87 0.03 45.3 0.76

 ان العملروحانية مك  (MWالعمل الهادف )  0.85 0.02 39.1 0.72
(WS) 

 (SCالشعور بالجماعة )  0.88 0.03 41.7 0.77

 (AVاملالءمة مع قيم املنظمة )  0.90 0.03 67.8 0.81

 ( R2(، معامل التحديد )T(، قيمة ت )SE، الخطأ املعياري )0.01جميع القيم أقل من معنوية   مستوى ( و βمعامل املسار ) نتائج التحليل اإلحصائي:املصدر: 

 :ار الفروضاختب . 2.4

( ألبعاد  2Rقييمات النموذج الهيكلي.  توضح نتائج التحليل اإلحصائي أن )أحد ت  coefficients of determination(  2Rتمثل معامالت التحديد )

ت األداء مجتمعة  العمل عالية  )37%فسر )نظم   ،
ً
أيضا العمل.  روحانية مكان  متغير  في  التباين  عال2R( من  العمل  نظم  ملتغير ( ألبعاد  إضافة  األداء  ية 

النموذج الهيكلي )  ( من التباين في الرتباط%51روحانية مكان العمل تفسر ) القيم مقبولة لتقييم مالءمة     .(Hair et al., 2016الوظيفي، وتعتبر هذه 

ناحية أخري  إيجاد قيمة  من  النموذج    )2Geisser’s Q–Stone(، تم  التنبؤية، حيث يتضمن  الصلة  أو  أن تكون لألهمية  الهيكلي نماذج عاكسة، ويجب 

( بأن2Qقيمة  القول  يمكن  حتى  صفر،  من  أكبر  الداخلية   (  الكامنة  بالبناءات  مناسب  بشكل  التنبؤ  على   
ً
قادرا ويكون  الجودةـ  عال  الهيكلي  النموذج 

usendogeno  (Naji et al., 2021 Hair et al., 2016) .  ( 2أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بأن قيمةQ( بلغت )لكل من روحانية مكان  70.2( و ).200 )

 والي. العمل والرتباط الوظيفي على الت

املستقلة املتغيرات  بين  العالقة  األداء )أبعاد    وهي  تقييم  العمل عالية  املوظفين ومهاراتنظم  املوظفين والتزامهم  KSA)  هم وقدراتهم معرفة  (، دافع 

(EMC( للمساهمة للموظفين  )EOC(، وفرص  الوظيفي  الرتباط  وهو  التابع  واملتغير   ))EE)  )الوسيط املتغير  إجراء عملية    من خالل  تم   ، )بدون دخول 

إلى وجود عالقة موجبة معنوية   ،(3جدول رقم )  ،النتائجتشير    (.Hair et al., 2012)  لفة  (5000)باستخدام    bootstrapping  PLS-SEM  إعادة املعاينة

عالقة موجبة معنوية   وجود   (.1/1)ف  (، ومن ثم، قبول الفرض الفرعيβ=0.21: P < 0.01)هم وقدراتهم والرتباط الوظيفي  بين معرفة املوظفين ومهارات

الوظيفي   املوظفين والتزامهم والرتباط  الفرعي )فتم  ة لذلك،  (، ونتيجβ=0.26: P < 0.01)بين دافع  الفرض  ، وجود عالقة موجبة  (. وأخير 1/2قبول 
ً
ا

، نتيجة1/3الفرض الفرعي )فقبول تم ذلك،  وعلى(، β=0.27: P < 0.01للموظفين للمساهمة والرتباط الوظيفي ) فرص معنوية بين
ً
التحليل   (. عموما

 (. 1تدعم الفرض األول )ف

(، دافع KSA)  م وقدراتهم معرفة املوظفين ومهاراتهسيط في العالقة بين أبعاد نظم العمل عالية األداء )( كمتغير و WSتقييم روحانية مكان العمل )

  bootstrappingإعادة املعاينة  ستخدام عملية  با  ،تم أيًضا(،  EE) (( والرتباط الوظيفيEOC(، وفرص للموظفين للمساهمة )EMCاملوظفين والتزامهم )

PLS-SEM    رتباط الوظيفيأبعاد نظم العمل عالية األداء وال بين    عالقةعلى ال  املتغير الوسيطار تأثير  لختب  لفة   (5000)مع  .( أوضحHair et al., 2014 )

 PLS-SEMباستخدام طريقة    سيطلتسهيل اختبار تأثيرات الو   . PLS-SEM  تأثير الوسيط عند استخدام لختبار    اتماممناسب    إعادة املعاينةأن إجراء  

bootstrapping  ،اختبار "   تم  للمسار  املسار  " aمعامل  واملسار   "b" املسار  يعرض  العالa" حيث  املستقلة  "  املتغيرات  بين  ويمثل    واملتغيرقة  الوسيط 

 the variance accounted forاملحسوب للقية التباين  . أخيًرا، تم حساب( Hair et al., 2014)الوسيط واملتغير التابع   تغيرامل بين عالقات" الbاملسار "

(VAF) value      العالقة املقت  فيالوسيط  املتغير  للحصول على مدى تأثير( رحةHair et al., 2014.)  ( 1( والشكل رقم )4تشير النتائج، جدول رقم ،)  أن  إلى  

،وروحانية مكان العمل موجبة و   أبعاد نظم العمل عالية األداءبين    ا” بأكملهa“عالقات املسار  
ً
روحانية مكان ” بين  b“  املسار  قةجاءت عال  معنوية. أيضا

في وجود    لرتباط الوظيفيأبعاد نظم العمل عالية األداء وا العالقات بين    أن”،  ,c“   ا يوضح املسار املباشر. كمعنويةمو   والرتباط الوظيفي موجبة  العمل

 (.3/ 2، وف2/2، ف2/1ي وفروضه الفرعية )فاملتغير الوسيط، روحانية مكان العمل، جاءت موجبة ومعنوية. وعلى ذلك، تم قبول الفرض الثان
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 ل عالية الداء باالرتباط الوظيفي عالقة أبعاد نظم العم :(3) جدول 
T SE β  رقم الفرض  الفرض 

3.62  0.04 0.21  KSA            EE 1/ 1ف 

4.81  0.04 0.26 EMC            EE 2/ 1ف 
5.77  0.05 0.27 EOC             EE 3/ 1ف 

 .0.01أقل من  معنوية جميع القيم  مستوى ( و βنتائج التحليل اإلحصائي: معامل املسار ) در:املص
 

   نتائج نموذج املسار للتأثير غير املباشر  :(4) جدول 
T SE β  املسار  اتجاه املسار 

3.74  0.05 0.21  KSA            WS 
 1/ 2ف

(a) 

 إلى الوسيط  من املستقل
5.81  0.04 0.28 EMC            WS 

 2/ 2ف
4.55 0.03 0.25 EOC             WS 

 3/ 2ف

7.05 0.05 0.30 WS                EE (b) 

 من الوسيط إلى التابع

3.09 0.04 0.16   KSA            EE (c, ) 

 من املستقل إلى التابع في وجود الوسيط 
4.10 0.04 0.19 EMC            EE 
3.61  0.03 0.20 EOC             EE 

 0.01معنوية جميع القيم أقل من  مستوى و ( βنتائج التحليل اإلحصائي: معامل املسار ) املصدر:
 

 ن العمل كمتغير وسيط  نتائج اختبار روحانية مكا :(5) جدول 
VAF % T SE   b  × a  املسار 

β 

 العالقات 

30.00 3.21  0.01 0.063  KSA       WS       EE 
32.31 4.67  0.02 0.084 EMC      WS        EE 
27.78 4.03  0.01 0.075 EOC        WS       EE 

 .0.01معنوية جميع القيم أقل من  مستوى ( و βنتائج التحليل اإلحصائي: معامل املسار )املصدر: 

  الرتباط الوظيفي في    أو التباين  مكن تفسير الفروقأي مدى ي  إلى  والتي توضح،  VAFحساب قيمة    من خالل  غير املباشر، تم تقدير حجم التأثير  

 غير املباشرة من خالل  العالقاتيمكن تفسيرها من خالل    التي  الخاصة، ومقدار تلك الفروق  أبعاد نظم العمل عالية األداءباشر من خالل  املمن التأثير  

العمل  قيمة    .روحانية مكان  ظهر  تقل عن    VAFت  تأثير  (%20)التي  يوجد  قيمة  سيطو   أنه ل  تعتبر  بينما   ،VAF    ك  (%80)أعلى من تأثير  لي  دللة على 

رقم يوضح الشكل    . (Hair et al., 2014( )%80)ولكن أقل من  (  %20)ن  إلى أعلى م  VAFعندما تنتمي قيمة   للوسيط  الجزئي  التأثير  نشأ ي، بينما  للوسيط

والرتباط الوظيفي  معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم  بين    العالقة  على  غير وسيطلروحانية مكان العمل كمت  معنوي   تأثير( وجود  5رقم )والجدول    (1)

(β=0.063: P < 0.01  وتبلغ قيمة ،)VAF  (30.00 %)  أكبر من أقل من  (  %20)  وهي   %80)ولكن 
ً
 جزئيا

ً
تأثيرا العمل  (. وعلى ذلك، تؤثر روحانية مكان 

، وجود    (.3/1فاتهم وقدراتهم والرتباط الوظيفي، ومن ثم قبول الفرض الفرعي )معرفة املوظفين ومهار بين  العالقة    فيكمتغير وسيط  
ً
 معنوي   تأثيرأيضا

 VAF  (32.31 %)(، وتبلغ قيمة  β=0.084: P < 0.01دافع املوظفين والتزامهم والرتباط الوظيفي )ين  ب  العالقة  في  لروحانية مكان العمل كمتغير وسيط

 كمتغ%80)ولكن أقل من  (  %20)وهي أكبر من  
ً
 جزئيا

ً
دافع املوظفين والتزامهم بين  العالقة    علىير وسيط  (. وعلى ذلك، تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا

ق ثم  ومن  الوظيفي،  )فوالرتباط  الفرعي  الفرض  وجود  3/2بول   ،
ً
أخيرا وسيط  معنوي   تأثير(.  كمتغير  العمل  مكان  فرص  بين    العالقة  في  لروحانية 

(. وعلى ذلك، %80)ولكن أقل من  (  %20)وهي أكبر من    VAF  (27.78 %)(، وتبلغ قيمة  β=0.075: P < 0.01رتباط الوظيفي )للموظفين للمساهمة وال 

تأ العمل  مكان  روحانية  وسيط  تؤثر  كمتغير   
ً
جزئيا  

ً
الفرعي بين  العالقة    فيثيرا الفرض  قبول  ثم  ومن  الوظيفي،  والرتباط  للمساهمة  للموظفين  فرص 

،  3/3)ف
ً
 كمتغير وسيط في املسا(. عموما

ً
 جزئيا

ً
باشرة بين معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم، دافع املغير  رات الثالث  تؤثر روحانية مكان العمل تأثيرا

 (. 3/3، وف3/2، ف 3/1ن والتزامهم، فرص للموظفين للمساهمة، والرتباط الوظيفي. وعلى ذلك، تم قبول الفرض الثالث وفروضه الفرعية )فاملوظفي
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 (: نموذج تأثير املتغير الوسيط في العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع1)شكل 

 0.01معنوية أقل من  مستوى جميع قيم معامالت املسار معنوية عند 

 : النتائج  ناقشة م . 3.4

كمت العمل  روحانية مكان  تأثير  وتحليل  قياس  البحث  فياستهدف  سياق   غير وسيط  في  الوظيفي  والرتباط  األداء  العمل عالية  نظم  بين  العالقة 

)معرفة املوظفين ومهاراتهم وقدراتهم، دافع   أبعاد نظم العمل عالية األداء ممارسات أو ظفي املنظمات الخدمية والصناعية. تشير النتائج إلى أن جميعمو 

للمساهمة( للموظفين  والتزامهم، وفرص  الوظيفي.  هي مؤشرات    املوظفين  بالرتباط  ف  وعلىتنبؤ معنوية  املذلك،  في هذه  املوظفين  يدركون إن    نظمات 

إنها ملهمة لهم بشكل كبير تجاه النخراط في أداء دورهم. تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات   علىأبعاد نظم العمل عالية األداء    ممارسات أو

األداء  نظم العمل    والتي أوضحت أن ممارسات أو أبعاد الوظيفي    مستوى يمكن أن تحسن بشكل إيجابي  عالية  تم تقديمها بشكل مناسب   إذا الرتباط 

  الرتباط الوظيفي  وأن تحظى بالتركيز الكافي من قبل اإلدارة لتعزيزإعطاء األولوية لها    إلى، كما أن تلك املمارسات أو األبعاد تحتاج  وإدارتها بشكل صحيح

(Akhtar et al., 2016; Huang et al., 2018; Karatepe & Olugbade, 2016; Al-Ajlouni, 2021  .)  لنظرية  
ً
تCORوفقا إن  دعم ،  تقديم   النتائج 

( ملوظفيها  مالئمة  تنظيمية  األداءاملنظمات موارد  عالية  العمل  نظم  أبعاد  أو  املوظفين  (ممارسات  قيام  إلى  املوارد ب  يودي  املزيد من  لكسب   استثمارها 

 . (لرتباط الوظيفي)أي ا مستوى طاقة املوظفين وحماسهم في العمل على بشكل إيجابي  يؤثرمما  (امة املكاسب)دو 

إن املوظفين في  . وعلى ذلك، فبروحانية مكان العملأبعاد نظم العمل عالية األداء هي مؤشرات تنبؤ معنوية    ممارسات أو   جميع  توضح النتائج إن

املنظمات يدركون  أومم  هذه  ن  ارسات  إنها أبعاد  األداء على  العمل عالية  الشعو   ظم  الهادف،  العمل  املنظمة. تحقق لهم  ر باملجموعة، واملالءمة مع قيم 

الدراسات اقتراحات تم تقديمها من خالل بعض  النتيجة مع   ,Charoenarpornwattana, 2016; Ortiz-Gómez et al., 2020;  James)  تتفق هذه 

أن  نأ   وتتمثل في  (  2021 البشوجود عدد من  املوارد  التنظيمية  شطة  باملمارسات  أن تؤثر رية ترتبط  )  مستوى علي رفع    يمكن  العمل  علي روحانية مكان 

املثال الفرديةالحواف:   سبيل  العمل  ،ز   لقيم عالقات زمالء 
ً
األفراد وفقا اختيار  الرسمي على روحانية مكان املنظمة،    وثقافة  ،  املنظم والتدريب  التعليم 

(، كما تدعم عات مع تقديم مساهمات شخصية واجتماعية إيجابيةتشجيع املوظفين على تجاوز التوق  بقاء علي املوظفين في العمل،الحفاظ واإل   ،لعملا 

وظفين بشكل  باملشاركة في تطوير امل متخصص ي املوارد البشرية بتلك املنظمات ألهمية وفوائد روحانية مكان العمل، ومن ثم قيامهم إدراك  هذه النتيجة 

فهم فوائد روحانية مكان العمل من قبل   في أنع ما اوصت به بعض الدراسات  وهذا يتفق م  تلك النوعية من املمارسات، من خالل تقديم    فعالية  أكثر

شكل بر والتي بدورها تؤث، العملمن املمارسات تعزز روحانية مكان  مشاركة في تطوير املوظفون وتقديم نوعية متخصص ي املوارد البشرية، يجعلهم أكثر 
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 Charoenarpornwattana, 2016; Pradhan & Jena, 2016; Paul)  الرتباط الوظيفي(ل:  )علي سبيل املثا  املوظفينإيجابي علي سلوكيات واتجاهات  

et al., 2020; Iqbal et al., 2020; James, 2021.) 

 ا أخيرً 
ً
 في العالقة ، تشير النتائج إلى أن روحانية مكان العمل وسيطا

ً
لوظيفي. كما أن بين ممارسات أو أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط ا  جزئيا

مستوى طاقة املوظفين  . توضح هذه النتيجة أهمية روحانية مكان العمل في تحسين وتعزيز  (1)شكل رقم    لها عالقة موجبة معنوية بالرتباط الوظيفي

العمل في  الوظيفي  وحماسهم  أو)الرتباط  ممارسات  أن  كما  األداء    (،  عالية  العمل  من  ت  نظم  الوظيفي   مستوى زيد  مكان    الرتباط  روحانية  خالل  من 

لنظرية    .  العمل  
ً
مكن  CORوفقا ي  تنظيمي مثل  ،  نظام  يأتي من  الذي  الدعم  األداءاعتبار  العمل عالية  )  نظم  تنظيمًيا  (  Wheeler et al., 2013مورًدا 

روحانية   مستوى   قيم التنظيمية )أي زيادة العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والى من العمل،  املغز   مستوى يؤثر على  وبالتالي من املحتمل أن  

العمل )  (.مكان  الزائدة  املوارد  اكتناز  املوظفون مواردهم من خالل  يبدأ هذا بدوامة Hobfoll, 2001يدير  املوارد.  املزيد من  (، والتي يستثمرونها لكسب 

 ,Charoenarpornwattana)  ذلك، بعض الدراسات التي أشارت  يعزز   .إدراكهم لروحانية مكان العمليؤثر بشكل إيجابي على    ابية من املوارد، مماإيج

2016; Honiball et al., 2014; Iqbal et al., 2020; James, 2021 )  التي تتماش ي   تحديد القيم   إلى أن املوارد الوظيفية املتعلقة باملوارد البشرية، مثل

قيم   الختيار،مع  عملية  في  التوازن    املنظمة  املشاركة،  والحياة املكافآت،  العمل  الفردية  ،بين  والحوافز  األداء  العمل  ،أهداف  زمالء  األمن وعالقات   ،

ا إيجابًيا باملمار  ،الرسمي على روحانية مكان العمل وردود الفعل على األداء، والتدريبالوظيفي، 
ً
من   .تضمن الروحانيةسات التنظيمية التي تترتبط ارتباط

حزمة    تجميع أو  يمكن أن تشكل)موارد نفسية واجتماعية(    ية األداء )موارد تنظيمية( وروحانية مكان العملناحية اخري، ممارسات أو نظم العمل عال

 يد من املوارد.  الوظيفي( من أجل املز )الرتباط  في النخراط في العمل من املوارد )دوامة املكاسب( ويقوم املوظفون باستثمارها
 

    :الخاتمة  .5
ة األداء س وتحليل تأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط في العالقة بين نظم العمل عالي، قياإضافة إلى املناقشة  ،ةالحالي  دراسةال  تفاستهد

نموذج يدرس العالقة  تقديم من خالل عودية. والرتباط الوظيفي في سياق موظفي املنظمات الخدمية والصناعية بمدينة الطائف في اململكة العربية الس

   اد نظم العمل عالية األداء،ملمارسات أو أبع  ين املوظف  إدراكاتبين  
ً
إلى نموذج الحفاظ على املوارد،   وروحانية مكان العمل، والرتباط الوظيفي. استنادا

النتائج   األداءن  إ تظهر  العمل عالية  أبعاد نظم  أو  املوظف  جميع ممارسات  للموظفين  )معرفة  املوظفين والتزامهم، وفرص  ين ومهاراتهم وقدراتهم، دافع 

)موا تنظيمية(  للمساهمة(  مؤشرا رد  مهي  تنبؤ  مؤشرات  إنها  كما  الوظيفي،  بالرتباط  معنوية  تنبؤ  نفسية ت  )موارد  العمل  مكان  بروحانية  عنوية 

 في العالقة بين ممارسا
ً
 جزئيا

ً
 لنظرية الحفاظ واجتماعية(، روحانية مكان العمل وسيطا

ً
 على ت أو أبعاد نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي. وفقا

وارد الوفيرة سيكون لديهم املزيد من املوارد والفرص لستخدام مواردهم  ن األفراد ذوي املإ حيث    ،أهمية دوامة املكاسب، يشير البحث الحالي إلى  املوارد

   .النخراط في العمللتحقيق مستوى أعلى من  ة()التنظيمية والنفسية والجتماعي  الحالية

    دراسة:إسهامات وتوصيات ال . 1.5

 : باملساهمة النظرية فيما يتعلق

هذت • البشرية    دراسة  دراسةاله  وفر  املوارد  إدارة  وتطوير  التنظيمي  السلوك  مجال  في  إضافية  والرتباط  تجريبية  العمل  مكان  روحانية  وتعزيز 

 . تحديدالوظيفي
ً
 .ا

  كحزم،    مارسات والجمع بينهابتجميع مجموعات من املأو نظم العمل عالية األداء    ًجا لشرح العالقة بين ممارساتنموذ  دراسةال  ه هذ  تطور  •
ً
بدل

 بشكل منفرد من تبني املمارسات
ً
 أو تأثير املمارسات بشكل مجمل البعد كما جاء في الدراسات السابقة. ا

• ،
ً
العالقة بين ممارسات   فيتأثير روحانية مكان العمل كمتغير وسيط  دراسةنموذج اليتضمن حيث  ،إضافية نظرًيا معرفة  دراسةال ه هذ وفرت أيضا

تتناوله دراسة تجريبية سابقة،  أو   الوظيفي وهو ما لم  األداء والرتباط  العمل عالية  في مجال    على نظم  املعرفة  إثراء  الباحث، ومن ثم  حد علم 

 السوك التنظيمي واملوارد البشرية. 

تنبؤ )معرفة املوظفين    ؤشراتماء كممارسات أو نظم العمل عالية األد  بدور   على توسيع نطاق معرفة الفهم فيما يتعلق  لدراسةا   ه هذ  تعمل نتائج •

ب للمساهمة(  للموظفين  وفرص  والتزامهم،  املوظفين  دافع  وقدراتهم،  العملومهاراتهم  مكان  روحانية  وتعزيز  الوظيفي  تحسين  ودور  والرتباط   ،

 حسين وتعزيز عالقة نظم العمل عالية األداء بالرتباط الوظيفي.وحانية مكان العمل في تر 

 : تعلق باملساهمة العمليةأما فيما ي

لنظم العمل عالية األداء والتي تتضمن ممارسات   على تصميم سياسات  في املنظمات الخدمية والصناعيةتساعد هذه النتائج صانعي السياسات   •

ا وت أكثر املنظماتهذه ا لجعل موظفي حافًزا مهمً  تمثل
ً
 ملغزي ، فانًيا وحماًسا أثناء أداء دورهم نشاط

ً
مع قيم  متهم ءا ومو وجماعية العمل  وأكثر إدراكا

 أو نظم العمل عالية األداء في املنظمات الخدمية والصناعية. إعطاء األولوية ملمارسات ب دراسةوص ي التوبالتالي،  وثقافة املنظمة.

 يز في أداء املوظفين من خالل تطوير واعتماد أساليب وتقنيات ومهارات جديدة.ح التنظيمي على التميعتمد النجا •
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 سلوك روحانية مكان العمل والرتباط الوظيفي. يجب على املنظمات بذل الجهود ورعاية رأس املال البشري لتعزيز بأنه دراسةوص ي الت •

 ,Sharma & Kumraالرتباط الوظيفي )ا في املشاعر واألفكار السلبية، وبالتالي تزيد من ل انغماًس تجعل الروحانية العالية في مكان العمل الفرد أق  •

ذلك،  2020 وعلى  الت (.  بالجماعة  دراسةوص ي  الشعور  ببناء  والصناعية  الخدمية  املنظمات  في  العمل  القيم    قادة  واملواءمة مع  الهادف  والعمل 

 من روحانية مكان العمل.  ى تمكين الفريق الذي يدعم في النهاية مستوى أعلىاإلضافة إلالتنظيمية لتطوير الرؤية وتماسك القيمة ب

مكن • البشرية من    أن يستفيد  ي  املوارد  الوظيفيمديرو  الذين    الرتباط  املوظفين  إيجابية   بشكل كبير في عملهم   ينخرطون ألن  أكثر  يدركون بشكل 

العمل إلى  و   مغزى  ويميلون  زمالئهم  ا   التعاون يساعدون  فريق  والكتئاب.  لعملمع  والقلق  التوتر  من  أقل  بقدر  وص ي  تذلك،    وعلى ويشعرون 

الشعور  تشجب  الدراسة على  املوظفين  عملهم   بالنخراطيع  ثم   ،في  تعزز ومن  أن  يجب  والصناعية  ،  الخدمية  املنظمات  نظم    ممارسات  إدارة  أو 

إنشاء أدوار للتعامل مع املسار   على التمييز بين الدين والروحانية،  خالل التأكيدمن  يمكن ذلك،    الروحانية في مكان العمل.و   العمل عالية األداء

مع العاملين. هذا ممكن من   الروحانيمناقشة نموذج التطور و  ،لموظف، العمل الجماعي وكذلك املساهمة في الثقافة والقيم التنظيميةل انيالروح

 ( Honiball et al., 2014) .في مكان العمل يكون ذلك، و كان العملم خالل التعليم املنظم والتدريب الرسمي على روحانية

املوظفين ودمج األهداف التنظيمية  ب  لخدمية والصناعيةا   املنظمات  دارة قيام إ  • إنشاء منتديات للنقاش املفتوح حول الروحانيات والقيم وحقوق 

 . انخراط األفراد في العملواألهداف الشخصية لزيادة 

املناس • التدخل  ا   بيتيح  تعريف  ملف  في  الستقاللية  على  يركز  الذي  الوظيفة  تصميم  روحيةفي  مساحة   ,Shrestha & Jena)  للموظف   لعمل 

 .ملوظفيهاووصف األدوار إلى اتخاذ الخطوات املناسبة أثناء تحديد التوصيفات الوظيفية   الخدمية والصناعية ، تحتاج املنظمات . ومن ثم (2021

، ح واحتضان التنوع الثقافيوالتسامبيئة تنظيمية لها قيم روحية: النفتاح   متعددة األبعاد من خالل تعزيز وتطوير  دسيحصد املدراء والقادة فوائ •

دة بما في ذلك العديد من وجهات النظر ومجموعات متنوعة من القيم. يساعد التوجيه الروحي املوظفين على العتراف بدعم املنظمة لهم مع زيا

 ( Shrestha & Jena, 2021) .انخراطهم في العمل 

 : املستقبلية  دراسةآفاق القيود البحث و  . 2.5

 على   معناها  تفقد  حتى  أو  تتغير  السببية  العالقات  تبدو  قد  وبالتالي  ،Cross - sectional Design  مستعرض  تصميم   ةالحاليدراسةال  تاستخدم •

  القيد   هذا   على  التغلب في تساعد سوف Longitudinal Study طوليةلذلك يمكن القيام بدراسة نفس املتغيرات باستخدام دراسة  . الطويل املدى 

 . النتائج وترسيخ

هذ  تم  • لنتائج  قطاعات خدمية    دراسةال  ه التوصل  على  البحث  تطبيق  خالل  نفس  و من  تطبيق  املستقبلية  للدراسات  يمكن  سعودية.  صناعية 

ا يمكن  أيضً   .البحث في بيئات مختلفة  متغيرات  بين  لالرتباطات  كملأ   رة صو   املتغيرات على قطاعات خدمية وصناعية في بيئة غير سعودية، لتقديم 

 في العالقة بين نظم العمل عالية األداء والرتباط الوظيفي.  Moderating Rolesكان العمل كمتغيرات تفاعلية )توسط( دراسة روحانية م

األ  • األنواع  إذا كانت  أكبر ما  أن تستكشف بشكل  املستقبلية  للدراسات  التنظيميةى من  خر يمكن  املدرك، مثل  املوارد  التنظيمي  أو دعم    ،الدعم 

 مي اإلدارة املدرك،
ً
 ؤثر مكن أن تصبح أيًضا عامال

ً
 . الرتباط الوظيفي في ظل متغير روحانية مكان العمل )موارد نفسية واجتماعية(  على ا

 :راجعامل
:
ً
 :العربيةجع راامل أوال

طالعية آلراء عينة (. العالقة بين روحانية مكان العمل والعقد النفس ي للعاملين: دراسة است2018)  ظلحنزوين، عمار عبد األمين والحبوري، رعد   .1

 . 548  -525 :(4)15: مجلة الغري للعلوم القتصادية واإلداريةمن العاملين في مستشفى الكفيل التخصص ي. 

 ودية. ، مدينة الطائف، اململكة العربية السعالغرفة التجارية والصناعية .2

سناء مصطف .3 ليفة،  العالقة2019)ى  أبو  دراسة مكان وروحانية للقيادة  ياألخالق السلوك  بين (.   النفس ي كمتغير التمكين  لدور  ميدانية العمل: 

 . 245  -209 :(4)39 :لإلدارة  العربية املجلةالعالقة.  هذه  في تداخلي وسيط

 . 2019ودية، السع، منطقة مكة املكرمة، اململكة العربية الهيئة العامة لإلحصاء  .4

 :
ً
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Abstract: Based on the theory of resource conservation, the research aimed to test the impact of workplace spirituality 
as a mediating variable (psychological and social resources) in the relationship between the dimensions of high-
performance work systems as an independent variable (organizational resources) and the Employee engagement 
between workers in service and industrial organizations in the city of Taif in the Kingdom of Saudi Arabia. Through a 
survey of 416 employees in the organizations in question, and through the use of the SPSS program and the path analysis 
method through the (Smart PLS) V 3.2.1 program, the research found that the organizational, psychological and social 
resources of employees have contributed positively to enhancing Employee engagement. The results showed a positive 
and significant relationship between the dimensions of high-performance work systems and both workplace spirituality 
and Employee engagement; in addition to workplace spirituality which has a partial significant effect in the relationship 
between the dimensions of high-performance work systems and Employee engagement. The research presented a 
number of recommendations that would enhance the level of workplace spirituality, and the relationship of the 
dimensions of high-performance work systems to Employee engagement, and then increase the competitiveness of the 
organizations in question. 

Keywords: resource conservation theory; high-performance work systems; workplace spirituality; Employee 
engagement. 
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  استمارة استقصاء: (1ملحق رقم )
اف  بارة( د الذي يمثل رأيك أمام كل عالعمو  ( فيعالمة ) بوضعقتك على العبارات التالية )القسم الول: من فضلك قم بتحديد مدى مو

افق تماما =  افق إل 1ملحوظة: غير مو افق إلى حد ما =  3/ محايد =  2حد ما =  ى/ غير مو افق تماما  =  4/ مو    5/ مو
 

 5 4 3 2 1 العبارات 
ات الشخصية  ر واختبا    إجراءات التوظيف )مثل املقابالت احل طرق اختيار متعددة في جميع مر املنظمة  ستخدم ت  -1

 . (والقدرات وما إلى ذلك

 تقدم املنظمة املوارد الكافية لتحسين تعليم وتدريب املوظفين. -2

 .  بشكل كامل علي مهارات العملتسعي املنظمة نحو تدريب املوظفون  -3

   أداء املزيد من املهام.يتعلم املوظفون باستمرار   -4

 ن خالل نظام تقييم واضح وفعال.ميتم تقدير املوظفون ومكافآتهم علي أدائهم  -5

ايوجد في املنظمة  -6  في نظام للحو
ً
 املوظفين الذين يحققون الهداف التنظيمية .  مكافأةفز محايد تماما

 ملنحهم المن الوظيفي.  في العمل موظفيها بشدة في اإلبقاء عليتلتزم املنظمة  -7

 مليات واإلجراءات. عاملوظفون بفرص كاملة القتراح التحسينات في ال يتمتع  -8

االجتماعات املجدولة حيث يقومون بتحديد وتقييم ومناقشة وتقديم الحلول  مة دائما بدعوة املوظفين لحضور تقوم املنظ -9

 . فيما يتعلق باملسائل املتعلقة بالعمل

 ى أساس منتظم. يتم إبالغ الداء التنظيمي رسميا للموظفين عل -10

مكن املنظمة املوظفين من -11
ُ
 .نفيذ املهام تقرير متى وكيف وبأي ترتيب يجب ت  ت

 الكثير من اإلشباع الروحي.   يحقق لي عملي في املنظمة  -12

 يحقق القيام بعملي السعادة لكثير من الفراد. -13

 .أعتقد أن العمل الذي أقوم به يساهم في قيمة كبيرة للمجتمع -14

افق العمل الذي أقوم به اآلن مع  -15 ييتو
ُ
ل
ُ
 الحياة.   يف  ُمث

 للغاية بالنسبة للمنظمة. أشعر بأن عملي مهم  -16

 أشعر بالسعادة ملالءمة زمالئي في العمل.  -17

 لبذل قصاري جهدي ملساعدتهم. وعلي استعدادبأننا عائلة واحدة   في العمل أشعر وسط زمالئي -18

19-  
ً
 قلبي عندما أتواصل مع زمالئي في العمل.بالبهجة في  أشعر غالبا

 ا اواجه مشكلة.  مني عند ا علي ثقة من أن زمالئي سيساعدون ن أ -20

 ا.  العمل الذي أنتمي إليه  أشعر بأنني جزء مهم من جماعة -21

 لدي رؤسائي في العمل شعور سامي باملسئولية االجتماعية. -22

 بها املنظمة. تتطابق قيمي الشخصية مع القيم التي تنادي  -23

 ة. مأشعر بالفخر  كعضو في املنظ -24

 قص ي ما لدي من الدعم والجهد. تعمل املنظمة علي تقديم أ  -25

 تعمل املنظمة على تحقيق العدالة بجميع أنواعها بين موظفيها. -26

 أشعر بأن طاقتي تتفجر في عملي.   -27

 .  شعر بالقوة والحيوية أثناء أداء وظيفتيأ -28

 .  مس لوظيفتي لنها ذات معنيأنا متح -29

 .  مصدر تحفيز لي تمثل وظيفتي -30

 .دة في الذهاب إلي العملأشعر بالسعا -31

 . أشعر بسعادة كبيرة عندما يزيد علي عبء العمل -32

 .أنا فخور بالعمل الذي أقوم به -33
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 : قدمةامل .1

    األعمال  مات الريادية في مختلف قطاعاتمن املنظ  الحديثة قد ساعد على  بلورة كثير  األعمالمنظمات  تكنولوجي والعلمي في  ن التطور الإ 
ً
وخصوصا

منظمات املعرفة وليس  ىتحول إلالنتيجه  ،نظماتعمال هذه املأل  ستراتيجيةاإلدارة ال دة أصبحت من وكذلك عمليات الريا بتكار،واإل  ،ياد املنافسةمع إزد

سواء كان   األعمالأنماط جديدة من  ن خالل نوعين من العمليات هما األول تطور م الروتينية وتحسين مؤشرات املعرفة وتنشأ املنظمات الريادية األعمال

اإل  املخاطرة،    بداعمن خالل  في  املشاركة  أم  يالداخلي  أ واآلخر  اإلستراتيجي  التحديث  بواسطة  املنظمات  املتم من خالل تطوير  بين  ما  التكامل  وارد، و 

ستفادة من عناصر مرتبطة بذلك  جديدة من خالل اإل   منتجات جديدة ومخاطرة جديدة وفرص  سواق بواسطةاأل   طيع املنظمات الريادية الدخول إلىوتست

يجاد إ   على  قادرة   ة إدار   ىوإن املنظمات الريادية بحاجة ال.  التفردن كانت باإلبداع أم أخذ املخاطرة واملغامرة واإلستقاللية والبتكار وامليزة التنافسية و سواء إ 

 . املنظمة الرياديةاتيجي وإمتالك الرؤى الثاقبة ألهداف ستر والتخطيط اإل  وقدرات فنية تمتلكة من معرفة كليةنوع من التناغم بين ما 

 مشكلة البحث:  . 1.1

فرع منها عدد من األسئلة  وتت  لى امليزة التنافسيةع  األعمال  ريادة   استراتيجيات  ات التي تحدثهار يثتأالكثير من الك  لهناتكمن مشكلة البحث في أن  

 التالية:  الفرعية

 ؟التكلفة األقل استراتيجيةاإلبداع على تحقيق  استراتيجيةثير تأ ما •

 ؟ التميز استراتيجيةبداع على تحقيق اإل  استراتيجيةهل تؤثر  •
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 ص: خاملل

الدراسة   امليزة  ا تناولت هذه  تحقيق  وأثرها على  الريادة  استخدام ستراتيجيات  تم  الخرطوم،  بولية  الخاصة  الجامعات  في  التنافسية 

فلسفة  الستبانة كأداة لجمع البيانات، واتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، لتحليل البيانات. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: إن تبني  

امل باملستوى  الخاصة ل تساهم  السودانية  الجامعات  املستمر من قبل  الخطط  التحسين  التدريس نسبة لغياب  أداء هيئة  طلوب في تطوير 

الواضحة ونقص العدد الكافي املؤهل من أعضاء هيئة التدريس، وهناك دعم ومساندة من قبل اإلدارة العليا للتحسين املستمر مما ساهم في 

وأوص  الدراسية.  املناهج  تط  ىتطوير  بغرض  املستمر  التحسين  بفلسفة  الهتمام  بضرورة  وتوعية البحث  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  وير 

 العاملين بأهميته، استقطاب وتعيين العدد الكافي واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس بغرض تحقيق التحسين املستمر للخدمات التعليمية. 

 امليزة التنافسية.  ؛استرتيجيات الريادة  الكلمات املفتاحية:
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 ؟قلالتكلفة األ  استراتيجيةاإلبتكار على تحقيق  استراتيجيةر ما أث •

 التميز؟  استراتيجيةبتكار على تحقيق اإل  استراتيجيةهل تؤثر  •

 البحث:  أهمية  . 2.1

أهمية  أتيت من  البحث  الذي   أهمية  في    استرايتجياتتلعبه    الدور  منظمات  الريادة  املديرو   يوبالتال  األعمالإدارة  املميز يستطيع  تحقيق  من    ة ن 

 والتفرد. بتكار ظمات الخري من خالل اإلبداع واإل مواجهه املن  وكيفية  األعمالملنظمات    تنافسية  ة ى تحقيق ميز عل ستراتيجياتال ثر أل  باإلضافة  ةالتنافسي

 البحث:أهداف  . 3.1

 هداف الفرعية التالية: وعدد من األ  هدف رئيس علىالتعرف  يهدف البحث

أثر  ا  على  امليزة    اإلبتكار  استراتيجيةاإلبداع،    استراتيجية)  األعمالريادة    ريادة   استراتيجياتلتعرف  األقل،    استراتيجية)  التنافسيةعلى  التكلفة 

 : الفرعية التاليةهداف ويتفرع منها عدد من األ التميز(  استراتيجية

 التكلفة األقل   استراتيجيةاإلبداع على تحقيق  استراتيجيةبيان أثر  •

 بداع على تحقيق ميزة التميز  اإل  استراتيجيةالتعرف على أثر  •

 بتكارعلى تحقيق ميزة التكلفة األقل اإل  استراتيجيةبيان أثر  •

 . بتكارعلى تحقيق ميزة التميزاإل  استراتيجيةن أثر بيا •

 فرضيات البحث: . 4.1

 :وتتفرع من منها الفرضيات التالية. ق امليزة التنافسيةالريادة وتحقي استراتيجياتجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو الفرضية الرئيسة: 

  .قلاإلبداع والتكلفة األ استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 . وميزة التميز بداعاإل  استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 . والتكلفة القل بتكاراإل  استراتيجيةدللة إحصائية بين توجد عالقة ذات  •

  .وميزة التميز بتكاراإل  استراتيجيةجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تو  •

 مناهج البحث:  . 5.1

 والتحليلي في تناوله للموضوع وذلك للوصول إلى النتائج ومن ثم تقديم التوصيات. استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 : مصادرجمع البيانات . 6.1

 . نترنتوالدوريات والرسائل الجامعية واإل الكتب واملراجع  ،صادر ثانويةوامل ستبانهاإل  ،صادرأوليةامل

 حدود البحث: . 7.1

 . م2021يناير لى إ  م2020 من مارس :الحدود الزمانية •

 .الخاصة بولة الخرطومالكليات الجامعات و ية: الحدود املكان •

 . امليزة التنافسية ىعل األعمال ريادة  استراتيجيات اقتصرت البحث على دراسة :الحدود املوضوعية •

 نموذج البحث:  . 8.1

                    

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسة  : (1شكل )

اقع الدراسات السابقة   انعداد الباحثاملصدر: إ  م 2020من و
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 :مصطلحات الدراسة . 9.1

تعرف بأنها العملية واإلجراءات التي يتم فيها إنشاء ش يء جديد ذي قيمة، ويتطلب تحمل املخاطر الناجمة عنه، مع ضرورة تخصيص   :األعمالريادة  •

 1. املادية واملعنوية املصاحبة لهالوقت والجهد واملال الالزم لتنفيذه، مما ينتج استقبال العوائد 

 2. وأخذ املخاطرة واملبادأةت على اإلبداع واإلبتكار والتفرد التي تشجع املنظما ستراتيجياتال هي تلك  الريادة: استراتيجية •

 جديدة  :اإلبداع •
ً
 3ورغبات الزبائن.وذلك لتقديم خدمات تشبع حاجات   هو الوسيلة التي يمكن للشركة من خاللها أن تخلق أفكارا

 4هو الذي ينشأ عنه نتائج جديدة ملا يحدث من تفاعل بين الفرد بأسلوبه املتميز ومايواجهة في بيئته. اإلبتكار: •

 5تعني إكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستخدمة من قبل املنافسين. امليزة التنافسية:  •

 6تصميم خدمة تعليمية أقل تكلفة مقارنة بمنافسيها مما يؤدي إلى تحقيق عائد أكبر. هي قدرة املؤسسة على  التكلفة األقل: •

 7في الكادر اإلداري. هو مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات التي يمتلكها أصحاب األداء املتميز  التميز: •

 : الدراسات السابقة .10.1

 :
ً
 : الدراسات املتعلقة باملتغير املستقل أوال

•  ( في عينة من فروع شركات    :8( 2020دراسة عبدهللا  بالتطبيق  الرشيقة  املنظمات  في تعزيز مقدرات  اإلسترتيجية  الريادة  تأثير  لبيان  البحث  هدف 

الفرات األوسطاإلتصالت   اعتماد  املتنقلة في منطقة  الريادية،  )  ستراتيجيةال الريادة    أبعاد، تم  الريادية،  القيادالثقافة  الريادي،ة  اإلدارة    التفكير 

  كما تم للموارد(،  ستراتيجيةال 
ً
ليها  إ هم النتائج التي توصل من أ و  .(ستجابة، املقدرة، املرونة، السرعةاإل )  إلىاعتماد مقدرات املنظمة الرشيقة إستنادا

 في تعزيز مقدرات املنظمات الرشيقة. وقد اختتم البحث بعدد من التوصيات    ستراتيجيةالريادة ال   أبعادن  أ 
ً
 فاعال

ً
ضرورة توظيف    أبرزهاتؤثر تأثيرا

يجابية بينها وبين مقدرات املنظمات الرشيقة ضمن قطاع اإلتصالت املتنقلة بما ينسجم مع  في تعزيز العالقة التأثيرية اإل   ستراتيجيةالريادة ال   أبعاد

 في املحافظات عينة البحث.  للشركات ولزبائنها عبر مراكزها الخدمية املنتشرة  استراتيجيةفي ابتكار خدمات ذات قيمة  الستمرار
ً
 حديثا

الريادة   أبعاد  رف العاملة في األردن، حيث تناولتالريادة في املصا  استراتيجيةهدفت الدراسة إلى بيان أثر تبني    :9( 2019)أبو رومان    و   حنيني  دراسة •

  بعادوقد توصلت الدراسة إلى وجود آثار ذات دللة إحصائية أل ، ودرجة اإلستقاللية(،بداع واإلبتكار، ودرجة التنافسيةالتالية )الثقافة الريادية، واإل 

الريادية، واإل الريادة   التنافسية)الثقافة  اإلق على تح  ، ودرجة اإلستقاللية(،بداع واإلبتكار، ودرجة  التنمية  بال  تصادية. وأوصتقيق  ضرورة  دراسة 

حرص    أهمية، باإلضافة إلى  األعمالإتباع املصارف سياسة التطوير والتحسين املستمر للسياسات واإلجراءات واألنظمة والبرامج املستخدمة في تسيير  

 لوصول بهم إلى مستوى الريادة.  املصارف على رفع كفاءة موظفيها وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وحثهم على مراعاة قواعد السلوك املنهي ل

 
ً
 : التابعالدراسات املتعلقة باملتغير : ثانيا

ة األسمنت تمثلت مشكلة الدراسة في أثر التوجيه اإلستراتيجي الريادي في تحقيق امليزة التنافسية بمؤسس  :10( 2019- 2018)دراسة تيطراوي و زوبيري  •

، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم التوجيه اإلستراتيجي الريادي وتأثيره على امليزة التنافسية، افترضت الدراسة لفارج هولسيم باملسيلة

اتيجي  : يوجد أثر للتوجيه اإلستراتيجي الريادي على امليزة التنافسية بالقيادة وبالتكلفة في مؤسسة لفارج هولسيم، يوجد أثر للتوجيه اإلستر التاليعلى  

 لريادي على امليزة التنافسية بالتركيز في مؤسسة لفارج هولسيم.      ا 

املؤسسة من خالل استعمال املنهج الوصفي  أ لى  إ هدفت الدراسة  :  11( 2018دراسة دحماني) • ن معرفة هل للتوجيه الريادي دور في تعزيز تنافسية 

و  السأ التحليلي  في  متمثلة  ومان  داه  ملؤسسة  املوجه  خلصت  لألثاثتبيان  وقد  كل  إ ،  بين  موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  الريادي   أبعادلى  التوجيه 

 
 العبدلي. –عمان  –، دار اسامة للنشر والتوزيع، الردن 1م، ريادة األعمال وإدارة املشاريع الصغيرة، ط2016مصطفى يوسف كافي  1
 م ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، من منشورات الجامعة اإلفتراضية السورية. 2018عامر خربوطلي، 2
العلمي   دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال واألعمال األردنية، بحث علمي مقدم إلى املؤتمر، م2007فالح الزعبي وماجد عبدالعزيز الجريري،علي  3

 الخامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا. 
. م، املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق األهداف2006األمم املتحدة:  4

ً
 اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 ي، الدار العاملية، القاهرة. أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناع 1م، ط2020موس ى عيس ى ابكر، 5
 . 37، مرجع سبق ذكرة ص 1م ط2020موس ى عيس ى أبكر  6
 عمان.   األردن،  م، املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية، دار جديد للنشر والتوزيع،2011زغدارأحمد، 7
 الرشيقة، دراسة حالة شركات اإلتصالت في منطقة الفرات، جامعة كربال. رسالة ماجستير، منشورة. م، دور الريادة اإلستراتيجية في تعزيز مقدرات املنظمات 2020أحمد عبدهللا  8
ا األعمال واإلقتصاد  ولوجيإستراتيجية الريادة ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية: دراسة ميدانية على قطاع املصارف العاملة في األردن املؤتمر الدولي في تكنم، 2019إيمان حنيني، محمد أبو رومان  9

 املعرفي. 
اسة ميدانية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر أكاديمي، أثر التوجيه اإلستراتيجي في تحقيق امليزة التنافسية في املؤسسة اإلقتصادية الجزائرية )در  ،م2019-2018إيمان تيطراوي وزهيرة زوبيري  10

 باملسيلة(. Lafargeholcimملؤسسة  
 .2018دحماني، دور التوجيه الريادي في تعزيز تنافسية املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة ومان لألثاث، جامعة محمد خضير بسكرة.جميلة  11
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حصائية للتوجيه الريادي في تعزيز تنافسية  إ ظهرت في نتائج الدراسة وجود دور ذو دللة  أ ( وبين التنافسية كما  تحمل املخاطرة   ستباقية،اإل   بداعية،اإل )

 . تعزيز تنافسية مؤسسة ومان لألثاثستباقية في دللة إحصائية لبعدي اإلبداعية واإل ان لألثاث مع وجود دور ذو مؤسسة وم

 اإلطار النظري:  .2

 :األعمال ريادة  استراتيجيات . 1.2

 12:الريادية األعمالمفهوم الريادة و  .1.1.2

صية  عبر عنه بنوع جديد من الشخيو صل كلمة فرنسية تعني الشخص الذي يباشر أو يشرع في إنشاء عمل  هي في األ  Entrepreneurshipن كلمة  إ 

العالم القتصادي    إلى  األعمال  ة ده غير املؤكده ويرجع تعريف ريالية الكاملة عن نتائجو على استعداد لتأسيس مشروع جديد أو مؤسسة وتقبل املسؤ و 

 و اختراع جديد إلى ابتكار ناجح. رادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أ بأنه هو ذلك الشخص الذي لديه اإل   شومبيتر الريادي ذ عرف  إ (  1950-1883شومبيتر )

 وحملها إلى التطبيق الفعلي   األعماللفكرة توفير منتج أو خدمة في    هوالشخص الريادي هو الشخص الذي ينهمك في الريادة وينشغل بها من خالل إدراك

صاحبة وإستقبال  انشاء شيئ جديد ذي قيمة وتخصيص الوقت والجهد واملال الالزم للمشروع وتحمل املخاطر امل  تعني  :م(. الريادة 2006لي  جار والع)الن

 (20ص م،2016)مصطفى كافي،  .املكافئة الناتجة

بداع التحوط التنظيمي املرتبط بالرؤية، الثقة، املثالية، اإل البعد  ،  ن لإلبداعفراد الرياديين املنتجيأل من ا   ة تتكون عناصر الرياد  :13عناصر الريادة  •

 (21م،ص2016)مصطفى كافي، . البعد البيئى املرتبط بالتنوع بالسواق، التحوط للغموض، الرقابة الداخلية، للفشل

متفوقة لتبية حاجات متقدمة   ،وخدماتخلق الثورة من خالل توفير منتجات، سلع    :هي  بجملة من املنافع  األعمالريادة    تساهم   أهمية الريادة: •

شطة اقتصادية جديدة توفر فرص عمل، وتخلق أسواق نأ عمال و أ إيجاد ، وتطوير املناطق التي تتواجد فيها،  توسع ونمو املنظمات للزبائن، ومن ثم 

الوطني،  جديدة  الدخل  اإلنتاج من خالل إستثما،  تحسين  املجتمع،تفعيل عوامل  الريادية في  القابليات  بيئة ذات    ر  للتحفيز  نجإ تعزيز  از متفوق 

من    األعمال تعزيز سمعة  بتكار،  ، وتشجيع ال الالزمة  ستراتيجيةك املرونة ال تحقيق رضاء وولء زبون متفوق بإمتالفضل املهارات،  واملحافظة على أ 

 . ستقامة واملسؤوليةخالل اإل 

عرف    :الريادة  استراتيجيات •
ُ
 أبعاد و مجموعة من  أ التي تشجع على بعد واحد    واملنظمة أ   التي تتبناها  ستراتيجيةال ا تلك  نهالريادة بأ  استراتيجيةت

الريادة التي توضع من   استراتيجيةة والتكيف مع البيئة و الريادة )كاإلبداع، والبتكار، والتميز، وتقبل املخاطر، واملبادأة( بقصد املنافس  ستراتيجيةل 

 .كبيرة والجزئية بهدف نمو املنظمةفرص واملشكالت الثانوية والقرارات القبل فرد قوي التفكير بالتركيز على ال

خذ أ و   ، وكذلك تشجع العاملين على اتخاذ القرارات والتفرد واخذ املخاطرة واملبادأة بداع والبتكار  هي تلك السترتيجيات التي تشجع املنظمات على اإل 

 14رتبطة بعدد من املفاهيم التالية: الريادة هي تلك امل استراتيجياتن أ ، إل املسؤولية عن هذة القرارات

يحدث داخل  بداع والتحديث الذي  البتكار واإل ،  ا بين املوارد والزبائن في السوق الل توسع الفرص في السوق ووجود موارد جديدة والتكامل ماستغ

اإللتزام   الجتماعية،الزبائن والتكنولوجيا والقيم    لصناعة وهيكلة السوق وحاجاتجراء التغييرات السريعة املرتبطة باإ القدرة على   وخارج املنظمة،

 . ستمراية البقاء على املدى الطويلالقدرة على تحقيق النجاحات املالية والنمو وا  األسواق،في امليزة التنافسية في  بالتطوير والتوسع

 15مفهوم اإلبداع: .2.1.2

: أي أنشأه على مثال سابق، )لسان العرب(، من بدع الش يء: وهو أنشأه، و   جاء فييعرف اإلبداع في اللغة كما  
ً
جاء في )املعجم الوسيط( بدعه بدعا

البتكار. أو  التكوين  أو  اإليجاد  بأنه:  الحديث(  العصري  )القاموس  تعو   وعرفه  اإل ريفمن  اآلراء   :بداعات  دمج  أو  ش يء جديد،  وإنشاء  تكوين  القدرة على 

س أو  القديمة أو الجديدة في صورة جديدة، أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الحاجيات بطريقة جديدة، أو عمل ش يء جديد ملمو 

 ."غير ملموس

اإلدارة   16مفهوم اإلبداع اإلداري:  • العامة لإلبداع ذاتها، فاإلبداع في  الجديدة في مجال ينطلق مفهوم اإلبداع اإلداري من املفاهيم  متعلق باألفكار 

 اإلدارة وتطوير املنتجات وقيادة فرق العمل وتحسين الخدمات للعمالء، وكل وظائف اإلدارة املعروفة. 

  ارية أو وباختصار فاإلبداع اإلداري هو: "كل فكرة أو إجراء أو منتج يقدمه املوظفون صغارهم وكبارهم يتسم بالتجديد واإلضافة، ويعود بمنافع إد

 ."اقتصادية أو اجتماعية على املؤسسة أو األفراد أو املجتمع

 
 م.2016العبدلي ، – عمان  –، دار اسامة للنشر والتوزيع، الردن 1مصطفى يوسف كافي، ريادة األعمال وإدارة املشاريع الصغيرة، ط 12
 .21مصطفى يوسف كافي، مرجع سبق ذكره، ص  13
 23خربوطلي، مرجع سبق ذكره،ص  عامر 14
واألعمال األردنية، بحث علمي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس  علي فالح الزعبي وأ/ماجد عبد العزيز الجريري، دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال  .15

 .م2007لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا، 
 .م2003ية، لفضلي، العوامل املؤثرة على دور املدير كوكيل إبداع: دراسة تحليلية ميدانية في دولة الكويت، مجلة جامعة امللك سعود، العلوم اإلدار فضل صباح ا. 16
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عملية تسعى إلى إحداث نقلة متميزة على مستوى التنظيم، من خالل توليد مجموعة   :منهاوقد عرف بعض العلماء اإلبداع اإلداري بتعريفات خاصة  

 ."من األفكار البتكاريه وتنفيذها من قبل أفراد العمل ومجموعاته

 هذه  وتنقسم   ا واألهداف التي يريدون تحقيقها،بصفة عامة فإن تعريف اإلبداع يختلف باختالف الجوانب واملداخل التي يهتمون به  :17إلبداع ا  أبعاد •

 : وهي رئيسية أنواع أربعة إلى الجوانب
 الجماعة   يرض ي  بأنه "عملية ينتج عنها عمل جديد   أي املراحل التي تمر بها عملية اإلبداع وفي هذا املجال  على العملية اإلبداعية نفسها،  التركيز .1

 ."مفيد أنه وتقبله

 . أو تنتج عن عملية اإلبداع–أي مقدار اإلنتاجية التي تحققها   اتج اإلبداعي،التركيز على الن  .2

كالفضول والبحث ووضوح الرؤيا والقدرة على تفهم املشكالت ونجد صفات اإلبداع بالخصائص النفسية املتمثلة  الصفات الشخصية للمبدعين: •

 .باملخاطرة والستقاللية واملثابرة والنفتاح على الخبرة الداخلية والخارجية

 . كالستقالل والصدق والبحث عن الحقيقة، والحاجة إلى اإلنجاز ية عند األفراد،اإلمكانيات اإلبداع 

  18وم اإلبتكار: همف .3.1.2

 على نوع
ً
أسلوب  أو   البتكار كأسلوب من أساليب الحياة: يشار إلى البتكار هنا على أنه "يشمل جميع جوانب حياة الفرد، بحيث يصبح البتكار دال

 ."معين في الحياة. البتكار هنا هو القوة التي تدفع إلى الكتمال

 . اإلبتكار كعملية عقلية ،البتكار كناتج جديد ،ابتكار تحقيق الذات ،ابتكار املوهبة :بتكارأنواع اإل  •

 يمكن القول إن البتكار هوو 
ً
عملية تصور وتنفيذ لطريقة جديدة لتحقيق نتيجة  فكرة إبداعية تتضمن التنفيذ وتختلف عن الختراع، وهو   عموما

 أو أداء عمل. 

واإلبتكار:  • لإلبداع  اإليجابية  الكفاءة  19النتائج  الرشيدة تعزي  ،تحقيق  واإلدارة  الحكم  العاملين،  ز منظومة  ثقة  خلق فرص ،  كسب  في  املساهمة 

 . مواتية

واإلبتكار:  • اإلبداع  بين  وابتكار  هناك20الفرق  إبداع  كلمتي  استخدام  حول  واضح  أخرى ،  اختالف  مفاهيم  مع  اإلبداع  مفهوم  يختلط  ما  وعادة 

الئم لها. أي أن كالبتكار، إل أن اإلبداع يتمثل في التوصل إلى حل خالق ملشكلة ما أو إلى فكرة جديدة، في حين أن البتكار هو التطبيق الخالق أو امل

 م  البتكار ما هو إل تحويل
ً
بدعة الفكرة اإلبداعية إلى عمل إبداعي. فالعمل محكوم بإمكانية تطبيق األفكار املبدعة، بل املهارة في أن يحمل أفكــارا

 :من حيث مناقشة مفهومي اإلبداع والبتكار نجد أن خالقه قابلة للتطبيق.

العلوم املختلفة، ففي هذه املجالت ل يهتم املبتكرون بالجمال بقدر    البتكار إنتاج الجديد ل يتصف بالجمال بدرجة كبيرة، كما هو الحال في مجال

 فائدة املنتج. بينما اإلبداع يعني إيجاد الجديد شريطة أن يتصف هذا الجديد بالجمال، كما هو الحال في الفنون التشكيلية.  

 مفهوم وأنواع امليزة التنافسية . 2.2

 21مفهوم امليزه التنافسيه:  .1.2.2

ة  طلق بعضهم من مفهوم ضيق ويختصرها في تنافسينفي  ة،اختلف معظم القتصاديين والهيئات الدوليه على تحديد مفهوم محدد ودقيق للتنافسي

   خر مفهوم واسع يكاد يشتمل جميع مناحي النشاط القتصادي ويستعمل البعض اآل   السعر والتجارة،
ً
في التعداد الكبير للمؤشرات    وهذا ما يظهر حاليا

العامل واأل   ةمن موارد طبيعي  ةوتتمثل في قدرات الدول  ةالنسبي  ة وقد وقع تحول في املفاهيم فمن مفهوم امليز   ةالتنافسي  ة لقياس القدر   ةاملستعمل  ة يدي 

والعنصر  لى التكنولوجيا،ع ةوتتمثل في: اعتماد الدول ةيالتنافس ة لى مفهوم امليز إ املناخ واملوقع الجغرافي التي سمح لها بإنتاج رخيص وتنافس ي  ،الرخيصة

من تحديد   ةوغير مهم ةتصبح غير فاعل  ةالنسبي  ة للميز  ةونوعية النتاج وفهم احتياجات ورغبات املستهلك فيما جعل العناصر املكون الفكري في اإلنتاج،

 . ة التنافسي

 22تعريف التنافسيه حسب املؤسسات:  .2.2.2

ا البريطانيف  عر ي )أب  يةلتنافسون  بالنوعيإ على    القدرة نها  والخدمات  السلع  تلبية   ة الجيد  ةنتاج  يعني  املناسب وهذا  الوقت  وفي  املناسب  والسعر 

 من املنشآت الخرى(. ة كفاء أكثرحاجات املستهلك بشكل 

 
مي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس  عبدالعزيز الجريري، دور وأهمية اإلبداع املحاسبي في تحقيق امليزة التنافسية القتصادية في مؤسسات املال واألعمال األردنية، بحث علأ/ماجدعلي فالح الزعبي و  17

 .م2007لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا، 
، تماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها و املتحدة: املجلس القتصادي والج األمم 18

ً
 م.2006دليا

،  األمم املتحدة: املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة 19
ً
 م.2006العامة لتحقيق األهداف اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 م. 2009نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الدور املستقبلي ملؤسسات التنمية اإلدارية في تطوير األداء، الرياض،  – املؤتمر الدولي لتطوير األداء  20
 . 1م، ط2020دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناعي، الدار العاملية القاهرة،  موس ى عيس ى أبكر، أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في 21
 200عمار بوشناف، امليزة التنافسية في املنظمة القتصادية، مصادرها تنميتها وتطويرها، رسالة ماجستير جامعة الجزائر  22
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لنفس القطاع الصناعي من دولة ما على تحقيق نجاح   ةاملؤسسات املنتج  ة لقطاع ما قدر   ةتعني التنافسي   :حسب قطاع النشاط  ةتعريف التنافسيو  

سواق زيادة حصصها في األ على  نها قدرة البلد  أب  ةالدولي  ةف التنافسيكما تعر   .ة الحكومي  ةدون العتماد على الدعم والحماي  ةسواق الدوليمستمر في األ 

 . ةوالدولي ةاملحلي

 . األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات والستثمار األجنبي املباشر :للتنافسية ةالدولي ةمعهد التنافسي ويعرف

 .ةبمواجهة الحاجات الوطني ةماهو قدرتها على توليد موارد لزم ةمأل  ةن التنافسيأب oldin stonيرى 23تعريف بعض القتصاديين: 

 في أذهانهم.  ولئهم، وتحسين سمعة املؤسسةخلق قيمة تلبي إحتياجاتهم وتضمن 24: أهمية امليزة التنافسية •

جديدة من العمالء    ول سوق جديد أو التعامل مع نوعيةخدخول مجال تنافس ي جديد بد،  خلق فرص تسويق جديدة   أهداف خلق امليزة التنافسية:  •

،  رص الكبيرة التي ترغب في إقامتهاإليها والفتكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد املنظمة الوصول    نوعية جديدة من السلع والخدمات،  أو

 . لسوق التنافسيةبهدف تأكيد بقائها في ا تسعى املؤسسة من خالل تحقيق وتعظيم القيمة للوصول إلى رضاء العميل  

 الوقاية بدل من التفتيش.، ز على املوارد والكفاءات البشريةالتركي  ،التركيز على العميل، التحسين املستمر مرتكزات امليزة التنافسية: •

التنافسيأ • التكلف 25: ة نواع  السعرأ   ةتنافسية  السعري  ةالتنافسي،  و  األ  ةالتقني  ةالتنافسية،  وعيالن  ةالتنافسية،  غير  في    ةساسياأل   بعادبتوقيع 

 منها:  ة لى الهتمام بجوانب عديدإ ةالتنافسي

 مستوى التحلي  .1
ً
 قليم. مستوى البلد وحتى على مستوى اإل ،لى مستوى القطاعإ و املنتج من مستوى املشروع أ  ل: اعتبارا

 والختيار الصحيح للغايات. ةالفعاليو هداف بأقل التكاليف الشمول: هو تحقيق األ  .2

او بين   ة الواحد   ةفي املؤسسسواء كانت بلدان او مؤسسات او اقسام    ةنسبة القتصادي  ةفي جوهرها تعني مقارن  ةن التنافسي أ : حيث  ةالنسبي .3

 .WEFركما يفسر اهتمام تقدية ميكية الدينا فترتين زمنيتين وهو ما يفسر مسالة فقدان التنافسي

 26تطوير امليزة التنافسية:  لياتآ •

بناء قاعدة معلومات   ،وبتقنية أحدث وبشكل دائم   أقلفة  لى منتجات جديدة وتطوير السلع الحالية بتكلإ   مواصلة بحوث التنمية والتطوير للوصول  

املعلومات النظام  الشركة  يلتعظيم  واملنافسين   لدى  والعمالء  األسواق  جديدة إ الوصول    ،عن  وخدمات  سلع  والستجابة ،  لى  العمالء  احتضان 

دائم للتميز وبناء فرق عمل   ميبناء هيكل تنظي  ،كةالعاملية وإنشاء مشروعات مشتر   التعامل مع املنظامات، القرارات  يالسريعة لحاجاتها وإشراكهم ف 

 ر األ و وعد معين للعميل وهو الخياأ تحديد قيمة  ،  كونية
ً
النشاط   يف  اإلستثمار  ،ساطة سالح للتنافس وكذا اإللتزامالب،  من الوعود العديدة   فضل بدل

ء إدارة توقعات العمال،  حافظة على املظهر العام للمنظمةامل  ،اتوخدمالقناعة بما تقدمه من سلع  ،  نويع اسلحة الهجوم على املنافسينت،  التسويقي

 . لكترونيت التى تواجه التسويق اإلللتحديا ة املراجعة املستمر وإكتساب مقومات نجاح املنافسين، 

 مصادر امليزة التنافسية:  •

 ثالثة عناصر أساسية وهي: ييمكن حصر مصادر امليزة التنافسية فو 

 .اإلنتاجية وتقليص تكاليف اإلنتاجالكفاءة: تتجلى فى تحسين  .1

 السوق وبيع منتوجها بسعر أعلى.  ياء فلجودة العالية تسمح للمؤسسة بالبقألن ا   جودة املنتج: .2

نوعية املنتجات وهذه تسمح للمؤسسة بتحسين فعاليتها من خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحسين  ي  ر التة من األمو تتمثل فى مجموع  املعرفة: .3

املؤسسةتتمثل فى براءة الختراع،    ةملعرفا  التسيير وأن نجاح  الدولية واإلستمرار  وطرق  إقتحام األسواق  الزبائن   فى  التواجد يدل على تقبل  فى 

 27. لمؤسسة عرضة للتطور والتغيرسية لن امليزة التنافأ لى  إ عناصر تفوق. تشير    ي أ   بإمتالك املؤسسة مليزات تنافسية،  ملنتجاتها. هذا األمر مشروط 

 امليزة التنافسية تتمثل في:  أبعاد •

ا أدنى من الشركات املنافسة  التكلفة من أجل أن تجعل تكاليف إنتاج وتسويق منتجاته  التكلفة: يؤكد على أن أية شركة عليها أن تركز على بعد  بعد .1

 .لها

  بعد الجودة: .2
ً
 عية منها أو خدمية، العامة أو الخاصة، لكافة املنظمات سواء  الصنا تعد الجودة متطلبا

ً
لنجاح املنظمات ملا لها   فهى عامال اساسيا

وتحقيق   املوارد  استغالل  بين  دور  السوق،من  فى  تنافس ى  املنظمة عملية    موقع  داخل  الجودة  تعنى  ،  إذ 
ً
املحددة مسبقا للمواصفات  املطابقة 

 28.وبالنسبة للزبون تعنى القيمة

 
 51موس ى عيس ى أبكر، مرجع سبق ذكره، ص  23

 م.1998نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال، مصر، اإلسكندرية للكتاب، 24
 م.2001، 1ة املزيا التنافسية، مجموعة النيل العربية مصر، طمحسن احمد الخضيري، صناع 25
 م.2001وديع محمد عدنان، محددات القدرة التنافسية لالقطار العربية في السواق الدولية، بحوث ومناقشات، تونس،  26
 33( ص2011،1أ/د/زغداراحمد )املنافسة التتنافسية والبدائل الستتراتتيجية دارجريرللنشر ط 27
 96، ص2020موس ى عيس ى أبكر مرجع سبق ذكره 28
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التسليم: .3 املهل  بعد  التركيز على خفض  السواق من خالل  فى  الشركات  بين  للمنافسة  الساسية  القاعدة  التسليم هوبمثابة  بعد  الزمنية   ةيعد 

 . يمها الى الزبائن بأقصر وقت ممكنوالسرعة وتصميم منتجات جديدة وتقد

العمليات على التغير من منتج    :ةبعد املرون .4 أخر أو من زبون  إ تعنى قدرة  ن املنتجات لى أخر بأقل تكلفة مع إمكانية تقديم تشكيلة واسعه مإلى 

 .ةاملنافسي الفعال فالسالح  ةحيث أصبحت بعد املرونبصور مستمرة،  ة الجديد

 29: ةالتنافسي ةالقدر  مؤشرات قياس  •

التنافسيه   تنافسي  إذا قد يتطابق مفهوم  الصناعأ   ة املنشأ  ةكان تحسين  التشغيل ولهذا فإن من  ة، قد يتطابق مع تحقق  و  الحتفاظ بمستويات 

 أ مستوى القتصاد الوطني ويمكن  و و القطاع  أ   ةمستوى الصناعو مستوى املشروع  يجد التحليل على    نأ املناسب  
ً
 . ةالقليمين يضاف مستوى التكامل  أ   يضا

   30قيادة التكلفة :  •

، فإذا ما تمكنت  تكلفة الوحدة الواحدة من سلفها  تخفيض  إلىخرى العاملة في نفس القطاع تلجأ املؤسسة  في ظل مواجهتها ملناقشة املؤسسات األ 

 .منخفض فيمكنها الفوز بحصة السوق  من بيع منتجاتها بسعر ةاملؤسس

، افية على عناصر التكلفة املختلفةالقدرة على توفير املعلومات الك:  دما تتوفر لها جملة من الشروط هيتكلفتها عنيمكن للمؤسسة ان تلجأ إلى تحقيق  

 . املختلفة التي تربطها باملوردين القدرة على التأثير على عناصر التكلفة من خالل الروابط التجارية

، مع اج لالستفادة من اقتصاديات الحجم نتاجية ورفع مستوى اإلنترفع مستوى اإل   :التاليةمكن للمؤسسة إتباع الطرق  وللتمكن من تخفيض التكلفة ي  

حسن  للبحث والتطوير،  ةالنفقات املوجه تقليص، مات مابعد البيع املقدمة للذبائنخدتقليل أو إلغاء ، نتاج أنواع محدودة من املنتجاتإ   التخصص في

 . نقلاملشاريع قصد تلقيص تكاليف الإختيار مواقع 

  31ميزة التميز:  •

يتحاش ى قدر  ن  أ نجاز نتائج غير مسبوقة بتفوق بها على نفسه وعلى اآلخرين و إ لى قدرته على  إ يشير مفهوم التميز لدى الفرد كما يشرح على السلبي  

 . يمتلكها اصحاب األداء املتميزتي : هو مجموعة املعارف واملهارات والقدرات الوكذلك يعرف هيرابل التميز مكان التعرض للخطأ،اإل 

و  أ : قدرة الفرد او الجماعة  وء ماسبق يمكن تعريف التميز بأنه. وفي ضعزيز نور مفهوم التميز في كلمتين: هما النضباط والتقانويلخص عبد ال

 .اءة وفعاليةهداف املطلوبة منهم بكفاأل  و املنظمة على تحقيقا و الجماعة أ قدرة الفرد ، املطلوبة منهم بإتقان وجودة  األعمالاملنظمة على أداء 

 .مالء بحيث تنفرد به عن املنافسينله قيمة لدى الع و تقديم خدمات فيها ش يء ماأ تجات تتميز بعض الشركات بقدرتها على انتاج من

املؤسسةأ مكن  ي تتميز  الزبون    عندما  منافسيها  عن   ن  الحيازة على خصائص فريدة تجعل  بها،يكون بمقدورها  املؤسسة  أ بمعنى    يتعلق  ن تحقيق 

 
ً
   للتميزيتم عندما تكون قادرة على تقديم منتج أوخدمة بمواصفات متمايزة من خاللها يدرك العمالء واملنافسين أن املنظمة تقدم شيئا

ً
يصعب   متفردا

 . تقليده 

 إجراءات الدراسة وتحليل البيانات  .3

 وصف مجتمع وعينة الدراسة: 

 مجتمع الدراسة:   . 1.3

ويتكون مجتمع   يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة،  إنيقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحث  

 استبانة (  59املستردة )  الستبيانات، حيث بلغ عدد  استبانة(  63تم توزيع عدد )  بولية الخرطوم  (جامعة املشرق والكلية اإلردنيةب)  العاملين  الدراسة من

(  1صالحة للتحليل )الغير    الستبيانات، بينما بلغ عدد    استبانة(  4التي لم تسترد )  الستبياناتاملوزعة، وبلغت    الستبيانات%(، من إجمالي  97بنسبة )

املوزعة واملستلمة وهي نسبة تعتبر كبيرة في البحوث الوصفية   الستبياناتمن إجمالي   استبانة( 58الصالحة للتحليل بلغ ) الستبيانات، أما عدد  استبانة

 . الستبياناتالتي تعتمد علي قوائم األسئلة أو 

 أداة الدراسة: .2.3 
امليدانية وتتميز بإمكانية جمع البيانات من مفردات متعددة من عينة الدراسة،  حد الوسائل املستخدمة لجمع البيانات  وتعتبر أ   ستبانةتم تصميم ال 

، الريادة وامليزة التنافسية   استراتيجياتما كتب في    ىطالع علبقة املتعلقة بموضوع الدراسة واإل األدبيات السا  ىعل  ستبانةلال   واعتمدت الباحث في تصميمها

 
– جامعة املوصول – قسم الدارة الصناعية –دراسة ميدانية في مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوي –أكرم احمد الطويل، العالقة بين البداع التقني وابعاد امليزة التنافسية 29

 12كلية الدارة والقتصاد ص
    37أبكر، مرجع سبق ذكره، صموس ى عيس ى  30
 م 2011األردن،عمان ، دار جديد للنشر والتوزيع،  املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية، ،زغدارأحمد  31
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وفق مقياس ليكرت املتدرج    ستبانةاس متغيرات الدراسة، حيث صممت ال انات الديموغرافية والثاني قيقسمين األول البي  ىعل  ستبانةحيث احتوت ال 

لية التحليل والذي يتكون من خمسة مستويات على النحو التالي " أوافق بشدة، أوافق، محايد، ل أوافق، ل أوافق بشدة " حيث تم إعطاء األوزان في عم

 ( يقابل ل أوافق بشدة، 1( يقابل ل أوافق، الرقم )2( يقابل محايد، الرقم )3( يقابل أوافق، الرقم )4يقابل أوافق بشدة، الرقم )(  5علي النحو التالي: الرقم )

 يوضح ذلك  دناه أ ( 1) والجدول رقم 
 يوضح درجات مقياس ليكرت الخماس ي  :(1جدول )

افق بشدة  االستجابة  افق  أو افق  محايد أو  ال أوفق بشدة  ال أو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 م 2020 إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                     

 وقد تم تصحيح املقياس املستخدم في الدراسة كاآلتي:

  3=(15/5): 15= (5+4+3+2+1) العباراتالدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات املفردة على 

دل ذلك على موافقة أفراد العينة على العبارة، أما إذا  (3) تمثل الوسط الفرض ي، وعليه كلما زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرض ي  (3)إذ أن  

 دل ذلك على عدم موافقة أفراد العينة على العبارة.  (3) نخفض متوسط العبارة عن الوسط الفرض يا 

 وصف اداة الدراسة:   . 3.3

من ثم مراجعتها وتعديلها  ولية ثم عرضها على بعض األكاديميين و ، حيث تم إعدادها في صورتها األ ستبانةجمع بياناتها على ال الدراسة على عتمدت ا 

 أل 
ً
 رضت عليهم.راء املحكمين الذين عُ وفقا

   صدق أداة الدراسة: . 4.3

وبناء على نظرية القياس الصحيح تعني الصالحية التامة خلو  يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس قدرة األداة على قياس ما صممت من أجله  

 تي: اآلعتمدت الدراسة في قياس صدق أداة الدراسة على وقد أ  األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو منتظمة،

عرضها على  من خاللحتوى املحقق من صدق تم التغة األولية ملقياس الدراسة، بعد أن تم النتهاء من إعداد الصي الصدق الظاهري )صدق املحتوى(:

 .األعمالفي مجال إدارة  حكمين املختصينمجموعة من امل

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة: . 5.3

اإل  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  الوصفي:    من خالله تم إستخدام( و 23إصدار )  SPSS)جتماعية )تم إستخدام برنامج  اإلحصاء  التكرارات،  أساليب 

واإل النسب   الحسابية،  واألوساط  املعيارية،  املئوية،  اإل نحرافات  لقياس  اإلستكشافي:  العاملي  متغيرالتحليل  تقيس كل  التي  العبارات  بين  من    ختالفات 

 نحدار: وذلك ملعرفة التأثير بين املتغيرات.يد األ تحد، تي يتم فحصهارتباط بيرسون: ملعرفة قوة العالقة بين املتغيرات الإ متغيرات الدراسة، 

 تنظيف البيانات:   . 6.3

 من اإل ذا  إ البيانات املفقودة:   •
ً
 كبيرا

ً
%( يجب  25عن )  ذا زاد%( يمكن قبوله مع املعالجة وإ 25)  ستقصاء دون إجابة أي نسبةترك املستجيب جزءا

 . 32عتباره غير صالح للتحليل د اإلستبيان بإستبعاإ 

هذا   أن يكون هنالك تشتت في إجابة املستجيبين أي أل يكون هنالك تجانس تام لتلك اإلجابات ويتم التعرف علىمن الضروري  اإلجابات املتماثلة:   •

 نحراف املعياري لإلجابات فإذا كان هنالك انحراف معياري عالي يعني أن هنالك تشتت في اإلجابات والعكس صحيح. من خالل إحتساب اإل 

 : معدل استجابات العينة . 7.3

املوجه لعينة الدراسة املتمثلة في العاملين في الكليات األهلية بولية شمال كردفان )كلية األبيض   ستبانةال تم جمع البيانات من امليدان عن طريق  

ستبانات  اإل من جملة    استبانة(  59سترداد )وتم إ ،  استبانة(  62للعلوم والتقانة، كلية العلوم التنموية والتكنولوجية، كلية شمال كردفان(، حيث تم توزيع )

ات تنظيف البيانات وكذلك  %( حيث تم عمل تنظيف للبيانات وعليه تم إعداد ملخص لكل عملي3بنسبة ) استبانة( 3ولم تسترد )%( 97املوزعة بنسبة )

 دناه. أ ( 2ستجابة كما في الجدول رقم )معدل اإل 

 تنظيف البيانات ونسبة االستجابة: (2جدول )
 %الـنسـبـة  الــعـدد ـــان ـالـبـيـــ 

 100% 63 املوزعة  الستبيانات   

 % 100 59 املستردة  الستبيانات  

 %0 4 التي لم تسترد  الستبيانات  

 %0 1 صالحة للتحليل الغير   الستبيانات  

 %100 58 الصالحة للتحليل  الستبيانات

 م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  انإعداد الباحث  املصدر:

 
 433م(، ص2009أوما سيكاران، طرق البحث في الدارة مدخل لبناء املهارات البحثية، )الرياض: دار املريخ للنشر، 32
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%(، من إجمالي  97بنسبة )  استبانة(  59املستردة )  الستبيانات  ، حيث بلغ عدداستبانة(  63أعاله انه تم توزيع عدد )(  2يالحظ من الجدول رقم )

 الستبيانات ، أما عدد    استبانة(  1الغير صالحة للتحليل )  الستبيانات، بينما بلغ عدد    استبانة(  4التي لم تسترد ) الستبياناتاملوزعة، وبلغت    الستبيانات

قوائم األسئلة  ىي تعتمد عل املوزعة واملستلمة وهي نسبة تعتبر كبيرة في البحوث الوصفية الت الستبياناتمن إجمالي   استبانة( 58الحة للتحليل بلغ )الص

 ستبيان املستخدم في جمع بيانات الدراسة امليدانية.  ة املبحوثين ومدى وضوح عبارات اإل ستجابوتعكس مدى إ  الستبياناتأو 

افية:  . 8.3  التحليل الوصفي للمتغيرات الديموغر

 خمسة عناصر هي النوع، العمر، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الوظيفة. علىحتوت البيانات الشخصية ا 

افية لعينة الدراسة  :(3جدول )  يبين الخصائص الديموغر

 النسبة العدد  بيان  املتغير 

 ذكر النوع 

 أنثى 

46 
12 

79.3 % 

20.7 % 

 % 100 58  املجموع 

 30-20 العمر 

31-40 

41-50 

51-60 

 60اكثر من 

14 
18 
19 
3 
4 

24.1 % 

31 % 

32.8 % 

5.2 % 

6.9 % 

 % 100 58  املجموع 

 ثانوي  املؤهل العلمي 

 جامعي 

 فوق الجامعي 

16 
40 
2 

27.6 % 

69 % 

3.4 % 

 % 100 58  املجموع 

 سنوات  5قل من أ الخبرة سنوات 

 سنوات  10 ىلإ 5

 سنة  20 ىلإ 11
21-30 

 30كثر من أ

15 
16 
16 
5 
6 

25.9 % 

27.6 % 

27.6 % 

8.6 % 

10.3 % 

 % 100 58  املجموع 

 ستاذأ الوظيفة 

 ستاذ مشارك أ

 ستاذ مساعد أ

 محاضر 

 مساعد تدريس 

 موظف 

2 
7 

16 
14 
3 

16 

3.4 % 

12.1 % 

17.6 % 

24.1 % 

2.5 % 

27.6 % 

 % 100 58  املجموع 

 . م2020من بيانات الدراسة امليدانية  انإعداد الباحث  املصدر:

ظهر التحليل  توزيع مفردات العينة  غرافية، وقد أ عاله والذي يوضح توزيع مفردات العينة حسب الخصائص الديمو أ  (3يالحظ من الجدول رقم )

كبر أ %(، وهي  32.8سنة نسبة )  51ى  إل  41شكلت الفئة من    متغير العمر %(، أما  20.7ناث)%( ونسبة اإل 79.3حسب النوع حيث بلغت نسبة الذكور )

سنة فأكثر بلغت نسبة    60%(، والفئة  24.1سنة بلغت نسبة )  30ى  إل  20%(، والفئة من31سنة نسبة بلغت )  40ى  إل  31نسبة، بينما شكلت الفئة  من

 أ و   %(،6.9)
ً
بلغت نسبة )  60ى  إل  51الفئة من  خيرا الجامعي )%(،أما  5.2سنة  بلغ نسبة فوق  العلمي فقد  املؤهل  أ69متغير  يليها %(، وتشكل  كبر نسبة 

%(،  27.6نسبة ) سنة 20 ىإل 11سنوات و 10 ىإل  5 الفئتين متغير سنوات الخبرة  فقد بلغت  %(، أما3.4%(، ثم الثانوي بنسبة )27.6الجامعيين بنسبة )

 %(. 10.3كثر نسبة )أف سنة 30سنة و 30 ىإل 21ثم الفئتين  %(، 25.9بنسبة ) سنوات 5قل من أ وتشكل أكبر نسبة يليها 

 ستكشافي: اإل  التحليل العاملي . 9.3

يهدف   عروفة وبالتالي فإن التحليل العامليميستخدم هذا النوع من التحليل في الحالت التي تكون فيها العالقات بين املتغيرات والعوامل الكامنة غير  

ختالفات بين العبارات التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة، حيث تقوم عملية التحليل العاملي اإل   ختبارول املتغيرات    كتشاف العوامل التي تصفا إلى  

العبا  ستبانةال بتوزيع عبارات   يتم فرضها وتوزع عليها  إ على متغيرات معيارية  التي تقيس كل متغير على حسب  الحسابي وتكون رات  الوسط  نحرافها عن 

لتدوير املحاور   Varimaxوتحقق طريقة التباين األقص ى    مل الواحد أقوى من العالقة مع املتغيرات في العوامل األخرى،العالقة بين املتغيرات داخل العا

 ذلك الهدف على نحو كبير ويمكن الحكم على أن متغير ما ينتمي إلى مكون معين من خالل  
ً
على ذلك العامل وكلما زادت القيمة    loadingتحميلهعموديا

 املطلقة للتحميل زادت املعنوية اإلحصائية.
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 التي تتمثل في النقاط التالية: Churchill )33(وبمراعاة الشروط التي حددها 

 وجود عدد كافي من الرتباطات ذات دللة إحصائية في مصفوفة الدوران.  .1

 % لتناسب العينة.60( عن KMOأل تقل قيمة ) .2

 ( عن الواحد.Bartlett's Test of Sphericity) اختبارأل تقل قيمة  .3

 .Gaskination,s( 34(%،50( للبنود أكثر منCommunitiesشتراكات األولية )أن تكون قيمة اإل  .4

 % في العوامل األخرى.50%، مع مراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن 50أل يقل تشبع العامل عن  .5

 (عن الواحد. Eigen valuesأل تقل قيم الجذور الكامنة ) .6

ن ل تقل قيمة أ تناسب العينة، و  %،0.60عن   KMOن ل تقل قيمة أ أي وجود عدد كافي من الرتباطات ذات دللة إحصائية في مصفوفة الدوران، و 

الواحد صحيح، و   Bartlett’s Test of Sphericity  اختبار اإل أ عن  األولية  ن تكون  أكثر من    communitiesشتراكات  ن ل يقل تشبع أ %، و 0.50للبنود 

 ن ل تقل قيم الجزر الكامن عن الواحد. أ % في العوامل األخرى، و 50% مع مراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن 0.50العامل عن

 الريادة: استراتيجياتستكشافي للمتغير املستقل اإل  التحليل العاملي .10.3

( في إجراء عملية التحليل العاملي الستكشافي للنموذج حيث تم إعطاء كل عبارة SPSSاإلحصائية للعلوم الجتماعية )تم استخدام برنامج الحزم  

( نتائج عملية التحليل العاملي الستكشافي للمتغير املكون من عدد من 4، ويوضح الجدول )ستبانةمن العبارات التي استخدمت لقياس كل متغيرات ال 

 عبارة(. 10العبارات )العدد الكلي للعبارات 

 األعمالستكشافي للمتغير املستقل ريادة اإل  التحليل العاملي :(4جدول )

 2 1 العبارة  املتغيرات 

  A1 .607 اإلبداع  

A2 .724  

A3 .687  

A4 .722  

 B1  .741 بتكاراإل 

B2  .618 

B4  .551 

B5  .684 

KMO .753 

 204.421 الجذر الكامن 

 81.935 نسبة التباين

Sig .000 

 . م2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

واملكون من محورين    األعمالتم تكوين مصفوفة التدوير بين املتغيرات األصلية في الدراسة للمتغير املستقل ريادة    نهأ (  4)  يالحظ من الجدول رقم 

( 0.50( أي بمراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن قيمة )0.50ستخدام نقطة حذف بمقدار )وتم إ   ( عبارة 10مع بعضها البعض وعدد عباراتهما )

( للمتغيرات وقيمة الجزر الكامنة ل تقل 0.60ل تقل عن )  KMO  ( وقيمة0.50(  والتشبعات ل تقل عن)0.50األولية ل تقل عن )شتراكات وحيث أن قيم اإل 

بتكار وعدد اإل ( عبارات، 4عن الواحد الصحيح وكما تم حذف العبارات التي يوجد بها تقاطعات، حيث تم التوصل إلى بعدين هما اإلبداع وعدد عباراته )

والتي تعتبر   %(0.60نسبة تزيد عن )  ي%( من التباين لكل للعبارات، وه81.935( عبارات، من جميع العبارات وتفسر تلك املكونات مجتمعة )4اته )عبار 

 جيدة في البحوث اإل 
ً
 .35( Hair,J.F) جتماعية وفقا

   varimax  كما تم تدوير العوامل بأحد طرق التدوير املتعامد وهي
ً
بها وبحيث تكون العوامل مستقلة    لتحميل املتغيرات على العوامل األكثر ارتباطا

 
ً
ونتائج تحليل   (أعاله 4)املوضح في الجدول رقم  بالشكل     rotated Component matrixولقد اظهر التحليل مصفوفة العوامل املدارة    عن بعضها تماما

spss  (3)في امللحق رقم . 

 

 

 

 

 

 

 
33 Churchill, G.A.  (1979), “A paradigm   for developing better measures of marketing constructs", Journal Of Marketing Research, Vol.16. No.  2, pp.64-73 
34 http://statwiki.kolobkreations.com Time:11am, date:8.3.2018 م 
35 hair, J. f, Anderson, R.E, Tatham, R.L and Black, w.c.  (1998) “Multivariate Data Anal y sis"5thed, NJ :Prentice-Hall, Inc, p 10 
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 الريادة استراتيجياتاملستقل ستبيان واملتغيرات املقابلة لها في التحليل العاملي للمتغير مضمون العبارات في اإل  :(5) جدول 

 الحالة  البعد  ستبيانمضمون العبارة في اإل 

 لم تحذف  A1 إدارة الكلية تهتم باإلبداع وتحفيزاملوظفين املبدعين. 

 لم تحذف  A2 املمارسات اإلبداعية. توفر الكلية بيئه عمل تعزز وترسخ 

 لم تحذف  A3 تستخدم الكلية أسلوب فرق العمل بما يحقق اإلبداع. 

 لم تحذف  A4 تشارك الكلية العاملين في إتخاذ القرارات لتشجيع عملية اإلبداع. 

 حذفت  A5 تعطى الكلية  الحرية الكافية للعاملين ملمارسة أعمالهم اإلبداعية. 

 لم تحذف  B1 الكلية تغيرات جذرية بإستخدام أنظمه الكمبيوتر في عملياتها اإلدارية بصورة مواكبة ومنظمة.تجري 

 لم تحذف  B2 تساعد الكلية العاملين في فهم آليات عمل اإلدارة باإلهتمام واملشاركة ووضع برامج ذات كفاءه. 

 حذفت  B3 مية. يتتخذ الكلية سياسات لتطور برامجها األكاد

 لم تحذف  B4 تقدم الكلية برامجإضافية متميزة ومبتكرة .

 لم تحذف  B5 ار. تقوم الكلية بإبتكار طرق وأساليب عمل جديدة تدعم عملية اإلبتك

 . م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من انإعداد الباحث املصدر:                      

( الجدول رقم  املستقل( بعد إجراء عملية  5تبين من  للمتغير  العاملي  اإل   استراتيجيات  التحليل  األول  للبعد  العبارة الريادة  ، (A5)  بداع تم حذف 

 . (B1,B2,B4,B5)صبح تمثله العباراتفأ، (B3)بتكار تم حذف العبارة اإل ، أما البعد الثاني (A1,A2,A3,A4) تمثله العبارات فأصبح

 : امليزة التنافسية للمتغير التابعستكشافي اإل  يالتحليل العامل .11.3

 عبارة(. 10)العدد الكلي للعبارات  ستكشافي للمتغير التابع املكون من عدد من العبارات  اإل   دناه نتائج عملية التحليل العامليأ (  6يوضح الجدول رقم )

 امليزة التنافسية ستكشافي للمتغير التابعاإل  التحليل العاملي :(6جدول )

 2 1 العبارة  املتغيرات 

  C2 .701 تكلفة األقل ال

C4 .773  

C5 .698  

 D3  .667 التميز

D4  .703 

D5  .766 

KMO .520 

 86.121 الجذر الكامن 

 62.404 نسبة التباين

Sig .000 

 . م 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  انإعداد الباحث املصدر:                     

مع بعضها البعض   نه تم تكوين مصفوفة التدوير بين املتغيرات األصلية في الدراسة للمتغير التابع واملكون من بعدينأ   ( 6)  يالحظ من الجدول رقم 

( عباراتها  وتم  10وعدد  عبارات  )إ (  بمقدار  نقطة حذف  قيم  0.50ستخدام  وجود  عدم  بمراعاة  أي   )( قيمة  عن  تزيد  قيم 0.50متقاطعة  أن  وحيث   )

( للمتغيرات وقيمة الجزر الكامنة ل تقل عن الواحد  0.60ل تقل عن )  KMO ( وقيمة0.50)  (  والتشبعات ل تقل عن0.50شتراكات األولية ل تقل عن )اإل 

( عبارات، والتميز وعدد عبارته  3وعدد عباراته ) التكلفة األقل الصحيح وكما تم حذف العبارات التي يوجد بها تقاطعات، حيث تم التوصل إلى بعدين هما

%( و التي تعتبر جيدة في 0.60نسبة تزيد عن ) ي%( من التباين لكل للعبارات، وه62.404( عبارات، من جميع العبارات وتفسر تلك املكونات مجتمعة )3)

 البحوث اإل 
ً
ل املتغيرات على العوامل لتحمي  varimax  يكما تم تدوير العوامل بأحد طرق التدوير املتعامد وه  ،  (Hair,J.F, at all, 1998)  جتماعية وفقا

 األكثر إ 
ً
 بها وبحيث تكون العو  رتباطا

ً
بالشكل    rotated Component matrixظهر التحليل مصفوفة العوامل املدارة ولقد أ  امل مستقلة عن بعضها تماما

 (.3في امللحق رقم ) spssتائج تحليل ون  (3.1.6املوضح في الجدول رقم )

 مضمون العبارات في االستبيان واملتغيرات املقابلة لها في التحليل العاملي للمتغير التابع املشروعات الصغيرة :(7جدول )

 الحالة  املتغير  مضمون العبارة في االستبيان

 حذفت  C1 تمارس الكلية رقابة مالية صارمة على تكاليفها بشكل عام.

 لم تحذف  C2 تراعي الكلية عند تقديم خدماتها التعليمية نظرة املستهلك تجاه السعر. 

 حذفت  C3 تعتبرعملية التسعيرمنأكثر العناصر صعوبة بالنسبة لإلدارة.    

 لم تحذف  C4 تسعي الكلية إلى تركيز البحث عن البدائل من أجل تقليل التكاليف. 

 لم تحذف  C5 للتغلب في املنافسة على  الكليات األخرى. تستخدم الكلية عامل السعر 

 حذفت  D1 تعد الجودة عامل رئيس ي لدى الكلية في عملية مواجهة املنافسة. 

 حذفت  D2 تسعي الكلية إلستقطاب  أفراد ذو مؤهالت أكادمية وفنية عالية. 

 لم تحذف  D3 لتحقيق الجودة والتميز. تسعي الكلية لإلستفادة من التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل 

 لم تحذف  D4 تعمل الكلية على عقد دورات تدريبية للعاملين تساعد على التميز في األداء. 

 لم تحذف  D5 تتوفر لدى الكلية مهارات وخبرات تميزها عن بقية الكليات. 

 م 2020من بيانات الدراسة امليدانية    انإعداد الباحث  املصدر:
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،  (C1,C3)للبعد الول القيادة تم حذف العبارات  ( أعاله بعد إجراء عملية التحليل العاملي للمتغير التابع امليزة التنافسية7تبين من الجدول رقم )

 . (D3,D4,D5)صبح تمثله العباراتفأ، (D1,D2)، أما البعد الثاني التميز تم حذف العبارات(C2,C4,C5) تمثله العبارات فأصبح

 عتمادية: تحليل اإل  .12.3

تساق ( للعثور على إ معامل ألفا كورنباخب قيمة )حتسا(، تم إ 1إلى    0انات ويتراوح من )  تساق الداخلي للبيللعثور على اإل  عتماديةيستخدم تحليل اإل 

معامل ألفا   كبير، ولتخاذ قرار بشأن قيمة أ تساق الداخلي للمتغيرات ( يعتبر اإل1)ى أقرب إلمعامل ألفا كورنباخ البيانات الداخلي، إذا كانت قيم معامل 

-0.50( إلى أن املصداقية من  Nunnally,1967املطلوبة يتوقف ذلك على الغرض من البحث ففي املراحل األولى من البحوث األساسية تشير )كورنباخ  

يجب أن تكون أكثر من    معامل ألفا كورنباخاقترح أن قيمة    (Hair et al, 2010)  وربما تكون إسراف، أما  0.80تكفي وأن زيادة املصداقية ألكثر من    0.60

معامل ألفا  اختبار( يوضح نتائج 8،والجدول رقم )(Bowling, 2009) فما فوق مقبولة أيًضا في األدب  0.50من  معامل ألفا كورنباخيعتبر  ، ومع ذلك 0.70

 ( بعد إجراء التحليل العاملي. Cronbach’s alpha)كورنباخ 

 ستكشافي اإل  ملتغيرات الدراسة بعد التحليل العاملي معامل ألفا كورنباخعتمادية معامل اإل  :(8جدول )

 Cronbach alpha عدد العبارات  املتغيرات  اسم املتغير 

 املتغير املستقل: 

 الريادة   استراتيجيات 

 796. 5 بداع اإل 

 786. 5 بتكاراإل 

 املتغير التابع: 

 امليزة التنافسية 

 806. 5 تكلفة األقل ال

 825. 5 التميز 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

 نموذج الدراسة املعدل:  .13.3

 الريادة وما تبقي من العبارات كون   استراتيجياتعتمادية حذفت بعض العبارات من املتغير املستقل  اإلستكشافي واإل  نتائج التحليل العاملي  ىبناء عل

التابع.(B1,B2,B4,B5بتكار وتمثله العبارات )(،والثاني اإل A1,A2,A3,A4بداع وتمثله العبارات )بعدين األول اإل  التنافسية فقد حذفت   أما املتغير  امليزة 

(،مما D3,D4,D5(، والثاني التميز وتمثله العبارات )C2,C4,C5وتمثله العبارات )  بعدين األول التكلفة األقل  منه بعض العبارات وما تبقي من العبارات كون 

 الدراسة كما هو في الشكل التالي: عديل نموذج وفرضيات ت ىدعا إل

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( )املعدلنموذج الدراسة  : (2شكل )

 .م2020إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية   املصدر:

 فرضيات الدراسة بعد النموذج املعدل:  .14.3

 يوضح فرضيات الدراسة بعد النموذج املعدل  :(9جدول )

 . اإلبداع والتكلفة األقل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  ىاألولالفرضية 

 التميز. و بداع اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الثانية

 .اإلبتكار والتكلفة األقل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الثالثة 

 التميز.و بتكار اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  الفرضية الرابعة 

 م. 2020بيانات الدراسة امليدانية   من  إعداد الباحثان املصدر:                     
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افات متغيرات الدراسة: متوسطات وإ .15.3  نحر

 نحراف املعياري ملتغيرات الدراسة لحسابي واإل يوضح الوسط ا :(10جدول )

 نحراف املعياري اإل  الوسط الحسابي املتغيرات 

 81487. 2.9310 بداع  اإل 

 79511. 2.7716 بتكاراإل 

 73297. 2.216 تكلفة األقل ال

 8924. 2.5057 التميز

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   املصدر: إعداد الباحثان                     

غلب الفقرات التي  أيجابية نحو  دراسة كانت إ تجاهات عينة ال( أن إ 10الوصفي ملتغيرات الدراسة في الجدول رقم )تظهر نتائج التحليل اإلحصائي  

نحراف املعياري واإل الدراسة، ويالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي    بعادنحراف املعياري ألسة و يوضح ذلك الوسط الحسابي واإل تقيس متغيرات الدرا 

بتكار حيث بلغ )الوسط بعد اإل (، ويليه  81487.نحراف املعياري ، واإل 2.9310  كبر متوسط وبلغ )الوسط الحسابي أ بداع  اإل   املستقل، حيث مثل بعدللمتغير  

حليل في برنامج التكبر من الوسط الفرض ي املستخدم  الوسط الحسابي ملتغيرات الدراسة أ (، ويالحظ أن  79511.نحراف املعياري ، واإل 2.7716الحسابي  

أن املستقصيين يركزون بشكل   ىقوة متغيرات الدراسة، ويشير ذلك إل  ىمما يشير إل  3)قل من نصف املتوسط الحسابياإلحصائي )واإلنحراف املعياري أ 

 بتكار. اإل بداع ، ثم اإل هتمامات للعينة كما يلي: ومن جانب آخر يمكن ترتيب هذه اإل  بداع من حيث األوساط الحسابية،اإل أكبر على محور 

حيث بلغ    التكلفة األقل  كبر متوسط، يليه بعد( ويمثل أ 8924.نحراف املعياري ، واإل 2.5057أما املتغير التابع، فبعدالتميز بلغ )الوسط الحسابي  

املستخدم في برنامج  غيرات الدراسة أ الوسط الحسابي ملت(، ويالحظ أن  73297.نحراف املعياري ، واأل 2.216)الوسط الحسابي   كبر من الوسط الفرض ي 

أن املستقصيين يركزون  ىقوة متغيرات الدراسة، ويشير ذلك إل ىمما يشير إل  3)قل من نصف املتوسط الحسابيل اإلحصائي )والنحراف املعياري أ التحلي

 .  التكلفة األقلهتمامات للعينة كما يلي: التميز، ومن جانب آخر يمكن ترتيب هذه اإل  بشكل أكبر على بعد التميزمن حيث األوساط الحسابية،

 رتباطات بين متغيرات الدراسة: اإل  . 16.3

رتباط لواحد الصحيح فان ذلك يعنى أن اإل رتباط قريبة من ا الدراسة، فكلما كانت درجة اإل رات رتباطات البينية بين متغيلإل  ملعرفةرتباطات  ل اإل تحل

  
ً
قة ضعيفة إذا كانت قيمة ، وبشكل عام تعتبر العالملتغيرينرتباط عن الواحد الصحيح كلما ضعفت العالقة بين ا بين املتغيرين وكلما قلت درجة اإل قويا

ر العالقة قوية إذا كان معامل  (، و تعتب0.70( إلى )0.30رتباط بين )متوسطة إذا تراوحت قيمة معامل اإل عتبارها ويمكن إ  (،0.30قل من)معامل اإلرتباط أ 

 رتباطات بين متغيرات الدراسة. إل ( أدناه يوضح ا 11( الجدول رقم )0.70رتباط أكثر من )اإل 

 االرتباطات بين متغيرات الدراسة  :(11جدول )

Person's Correlation Coefficient for All Variables 
 ملتغيراتا بداع اإل  بتكاراإل  تكلفة األقلال التميز 

 
 

 بداع اإل  1 

 
 

 بتكاراإل  661. 1

 تكلفة األقلال 251. 173. 1 

 التميز  459. 594. 258. 1

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

 يرتبط إ   بداع  اإل ( أعاله إن الرتباط بين بعد املتغير املستقل  11يالحظ من الجدول رقم )
ً
حيث كانت   بتكاراإل   وبصورة معنوية متوسطة مع بعد  يجابيا

نجد  (، و 251.رتباط )حيث كانت قيمة اإل  التكلفة األقلمتوسطة مع بعد املتغير التابع  بصورة معنوية يجابيإ رتباط له عالقة إ  (، كما661.رتباط )قيمة اإل 

 يرتبط إ   بتكاربعد اإل   (، أما459.رتباط =)وكانت قيمة اإل   التميز  متوسط مع بعد  رتباط معنوي أن له عالقة إ 
ً
التكلفة   وبصورة معنوية متوسطة مع بعد  يجابيا

 التكلفة األقل  بعد (، أما594.رتباط )وكانت قيمة اإل  (، كما نجد أن له عالقة ارتباط معنوي متوسط مع بعد التميز173.حيث كانت قيمة الرتباط ) األقل

 (. 258.رتباط )حيث كانت قيمة اإل  التميز يجابية وبصورة معنوية متوسطة مع بعدله عالقة إرتباط  إ 

 الفرضيات  اختبار  .4

 تكلفة األقلبداع والاإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية األولى:   اختبار  . 1.4
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 ى الفرضية األول اختبار يوضح نتائج  :(12جدول )

 تكلفة األقل ال بعاد األ

Beta Sig 

 000. 243. بداع  اإل 

R  a.251 
R Square .063 

Adjusted R Square .029 
F change 1.851 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

نحدار تم التوصل إلى ومن خالل تحليل اإل ، لتكلفة األقل ا  بداع علىاإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل  ختبارل 

قل من مستوى وكانت قيمة مستوى الدللة أ( 000.( ومستوى املعنوية )243.حيث بلغت قيمة بيتا )التكلفة األقل بداع و اإل أنه توجد عالقة إيجابية بين 

( بمستوى  1.851املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإل F اختباروقد أشار    .( في هذه الدراسة0.05الدللة املعتمد )

نحدار واملتمثلة في معامل التحديد لنموذج اإل (، أما القابلية التفسيرية  0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ   ( وهيsig =.000دللة )

(R( فقد بلغت ).مما يشير إلى أن251 ) من التغيرات في 25 
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 75وتبقىالتكلفة األقل  تفسرهابداع اإل % تقريبا

 بداع والتميزاإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الثانية:  اختبار  . 2.4

 الفرضية الثانية  اختبار يوضح نتائج  :(13جدول )

 التميز بعاد األ

Beta Sig 

 000. 012. بداع اإل 

R  a.251 
R Square .063 

Adjusted R Square .029 
F change 1.851 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

نحدار تم التوصل إلى أنه توجد  ومن خالل تحليل اإل التميز،    بداع علىاإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر  هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل   ختبارل 

قل من مستوى الدللة املعتمد وكانت قيمة مستوى الدللة أ(  000.( ومستوى املعنوية )012.حيث بلغت قيمة بيتا )  بداع والتميزاإل عالقة إيجابية بين  

( sig =.000( بمستوى دللة )1.851املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإلF اختباروقد أشار    .( في هذه الدراسة0.05)

(  251.( فقد بلغت )Rنحدار واملتمثلة في معامل التحديد )ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ  وهي

 من التغيرات في 25مما يشير إلى أن
ً
 % تفسرها عوامل أخرى.  75وتبقى التميزيفسرهابداع اإل % تقريبا

 والتكلفة األقل   بتكار اإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الثالثة:  اختبار  . 3.4

 الفرضية الثالثة  اختبار يوضح نتائج  :(14جدول )

 التكلفة األقل  بعاد األ

Beta Sig 

 000. 118. بتكاراإل 

R  a.601 
R Square .361 

Adjusted R Square .338 
F change 15.536 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                     

نحدار تم التوصل إلى  ومن خالل تحليل اإل بتكار على التكلفة األقل، اإل نحدار املتعدد للتعرف على أثر هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل  ختبارل 

قل من مستوى  وكانت قيمة مستوى الدللة أ(  000.( ومستوى املعنوية )118.حيث بلغت قيمة بيتا )،  بتكار والتكلفة األقلاإل أنه توجد عالقة إيجابية بين  

( بمستوى  15.536املحسوبة ) Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة أن نموذج اإل  ىإلF اختباروقد أشار  .( في هذه الدراسة0.05الدللة املعتمد )

( Rنحدار واملتمثلة في معامل التحديد)ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ   ( وهيsig =.000دللة )

 60 ( مما يشير إلى أن601.فقد بلغت )
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 40 وتبقى التكلغة األقلفسرهابتكار تاإل من التغيرات في  % تقريبا
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 :والتميز بتكار اإل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الرابعة:  اختبار  . 4.4

 الفرضية الرابعة  اختبار يوضح نتائج  :(15جدول )

 التميز بعاد األ

Beta Sig 

 000. 517. بتكاراإل 

R  a.601 
R Square .361 

Adjusted R Square .338 
F change 15.536 

 . م 2020من بيانات الدراسة امليدانية   انإعداد الباحث املصدر:                      

أثر  هذه الفرضية تم إستخدام تحليل اإل   ختبارل  أنه ومن خالل تحليل اإل التميز،    على  بتكاراإل نحدار املتعدد للتعرف على  التوصل إلى  نحدار تم 

أ (  000.( ومستوى املعنوية )517.حيث بلغت قيمة بيتا )اإلبتكار والتميز  توجد عالقة إيجابية بين   قل من مستوى الدللة وكانت قيمة مستوى الدللة 

( بمستوى دللة 15.536املحسوبة )  Fنحدار ذو دللة إحصائية، حيث بلغت قيمة  أن نموذج اإل   ىإل F اختباروقد أشار    .الدراسة( في هذه  0.05املعتمد )

(sig =.000وهي )  ما القابلية التفسيرية لنموذج اإل (، أ 0.05قل من مستوى الدللة املعتمد في هذه الدراسة )أ(نحدار واملتمثلة في معامل التحديدR فقد )

 60 ( مما يشير إلى أن601.غت )بل
ً
 % تفسرها عوامل أخرى. 40وتبقى التميزيفسرهابتكار اإل من التغيرات في  % تقريبا

 نحدار املتعدد تحليل اإل  يوضح نتائج فرضيات الدراسة حسب :(16جدول )

 حالة اإلثبات  الفرضية الرقم 

 ُدعمت  . التكلفة األقل بداع و اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  1

 ُدعمت  بداع والتميز. اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  2
 ُدعمت  .التكلفة األقل بتكار و اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  3

 ُدعمت  بتكار والتميز.اإل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين  4

 .م 2020من بيانات الدراسة امليدانية    انإعداد الباحث  املصدر:                                  

 الخاتمة:  .5

 النتائج:  . 1.5

  املوظفين املبدعين إدارة الكلية باإلبداع وتحفيز تهتم  •
ً
 .معنويا

 الكلية بيئه عمل تعزز وترسخ املمارسات اإلبداعية.  توفر •

 ق اإلبداع.يحقساعد في تالكلية أسلوب فرق العمل بما ي تستخدم •

 الكلية العاملين في إتخاذ القرارات لتشجيع عملية اإلبداع.  تشارك •

 ار. قامت الكلية بإبتكار طرق وأساليب عمل جديدة تدعم عملية اإلبتك •

 .تعليمية نظرة املستهلك تجاه الخدمةالكلية عند تقديم خدماتها ال تراع •

 أفراد ذو مؤهالت أكادمية وفنية عالية. الكلية إلستقطاب تسعى •

 الكلية لإلستفادة من التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل لتحقيق الجودة والتميز.  تسعى •

 التميز في األداء. قيقتح عملت الكلية على عقد دورات تدريبية للعاملين تساعد على •

 التوصيات:  . 2.5

 إعطاءالحرية الكافية للعاملين ملمارسة أعمالهم اإلبداعية. من املفيد  •

 زيادة اإلهتمام بسياسات وتطور برامج الكلية األكاديمية.  •

 التقليل من الرقابة املالية الصارمة على التكاليف بشكل عام.  •

 الكليات األخرى. املنافسة علىمل السعر للتغلب في اإلهتمام بعا  •

 اإلهتمام بالجودة ألنها عامل رئيس ي لدى الكلية في عملية مواجهة املنافسة.  من زيادة ضرورة بذل امل •
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 ملراجع:ا

 :
ً
 :كتب الأوال

 الدار العاملية، القاهرة.  ،1ط .أساليب التكلفة الستراتيجية ودورها في دعم امليزة التنافسية للقطاع الصناعي (.2020)موس ى عيس ى  ،ابكر .1

املجلس القتصادي والجتماعي: لجنة الخبراء املهتمة باإلدارة العامة، البتكارات في مجال الحكم واإلدارة العامة لتحقيق  (.2006) األمم املتحدة  .2

 .
ً
 األهداف اإلنمائية املتفق عليها ودليا

 من منشورات الجامعة اإلفتراضية السورية. . ة واملتوسطةريادة األعمال واملشروعات الصغير  (.2018)  عامر ،خربوطلي .3

 دار جديد للنشر والتوزيع، األردن، عمان.  .املنافسة التنافسية والبدائل الستراتيجية . (2011) أحمد، زغدار .4

 العبدلي.  -عمان -الردن، دار اسامة للنشر والتوزيع، 1ط. وإدارة املشاريع الصغيرة  األعمالريادة  (.2016)مصطفى يوسف  ،كافي .5

 .نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الدور املستقبلي ملؤسسات التنمية اإلدارية في تطوير األداء، الرياض (.2009) املؤتمر الدولي لتطوير األداء  .6

 :
ً
 البحوث والرسائل:ثانيا

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر أكاديمي، أثر التوجيه اإلستراتيجي في تحقيق امليزة التنافسية في  (.2019-2018)زهيرة  ،إيمان و زوبيري  ،تيطراوي  .1

 .باملسيلة( Lafargeholcimاملؤسسة اإلقتصادية الجزائرية )دراسة ميدانية ملؤسسة 

اإلقتصادية: دراسة ميدانية على قطاع املصارف العاملة في استراتيجية الريادة ودورها في تحقيق التنمية    (.2019)حنيني إيمان، أبو رومان محمد   .2

 املؤتمر الدولي في تكنولوجيا األعمال واإلقتصاد املعرفي.  .األردن

 جامعة محمد خضير بسكرة. .دور التوجيه الريادي في تعزيز تنافسية املؤسسة، دراسة حالة مؤسسة ومان لألثاث  (.2018) جميلة ،دحماني .3

و علي    ،الزعبي .4 املال    .(2007)  ماجد عبدالعزيز،الجريري فالح  في مؤسسات  القتصادية  التنافسية  امليزة  تحقيق  في  املحاسبي  اإلبداع  وأهمية  دور 

 . بحث علمي مقدم إلى املؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية في جامعة فيالدلفيا .األردنية األعمالو 

جامعة   .دراسة حالة شركات اإلتصالت في منطقة الفرات  ،في تعزيز مقدرات املنظمات الرشيقة  ستراتيجيةالريادة ال دور   (.2020)أحمد    ،عبدهللا .5

 كربال. رسالة ماجستير، منشورة. 

:  مجلة جامعة امللك سعود  .العوامل املؤثرة على دور املدير كوكيل إبداع: دراسة تحليلية ميدانية في دولة الكويت  (. 2003)  فضل صباح  ،الفضلي .6

 . العلوم اإلدارية
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Abstract: This study dealt with leadership strategies and their impact on achieving competitive advantage in private 
universities in the state of Khartoum. The questionnaire was used as a tool for data collection, and the research followed 
the descriptive and analytical approach to analyze the data. The research concluded several results, including: The 
adoption of the philosophy of continuous improvement by Sudanese private universities does not contribute to the 
required level in developing the performance of the faculty due to the absence of clear plans and the lack of a sufficient 
number of qualified faculty members, and there is aid and support from the higher management for continuous 
improvement, which Contribute to the development of the curriculum. The research recommended the need to pay 
attention to the philosophy of continuous improvement in order to develop the performance of faculty members and 
educate workers about its importance to attract and appoint a sufficient and qualified number of faculty members in order 
to achieve continuous improvement of educational services. 

Keywords: leadership strategies; Competitive advantage. 
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 : املقدمة .1

في   أحداث غير مسبوقة  العالم  أجل مواكبتها يشهد  بالتحرك من  املنظمات  قيام  إلى  أدى  والتحديث مما  والتطوير  التغيير  تتضمن  األعمال  بيئة 

البحث عن أساليب  ولضمان التقدم الذي يحقق البقاء واالستمرارية لهذه املنظمات، تسعى إدارة املنظمات املتعلمة والحديثة والهادفة للنجاح املتميز إلى  

 ياسات ومعارف بحيث تكون قاعدة يرتكز عليها من أجل دعم مستقبل األعمال. وطرق واستراتيجيات وس

 إستراتيجيات وأن يتم توجيهها لتكون داعمة ألهداف املنظمات،  من خالل وضع  االستراتيجية  وهنا يبرز دور قادة األعمال وصناع القرار في التوجهات  

اإلمكانيات والقدرات واملوارد   ونشر معارف مكونة   بألية عمل تتضمن رسم سياسات،  االستراتيجية  وأن ترتبط التوجهات    والكفاءات،وأن تتناسب مع 

ت ملواجه لبيئة ولثقافة منظمية بحيث تكون ناجحة مما تشكل فرصة قوية من أجل رسم الطريق لتحقيق التميز املنظمي، ومن أجل زيادة جاهزية املنظما

والتوقع للتعامل مع هذه االحداث والتغيرات يتطلب تصور مستقبلي بوجود مقومات أساسية تدعم أنواع التوجهات   أحداث املستقبل وتمكينها من التنبؤ

 وبذلك يساعد في اتخاذ القرار واستثمار املوارد واستكشاف الفرص لضمان التميز املنظمي.، املختلفة االستراتيجية 

ودور هذه التوجهات كنشاط ممنهج للوصول إلى أساليب   االستراتيجية ا وأهمية التوجهات  وبذلك أصبحت تدرك املنظمات أهمية التميز املنظمي له

ومتغيرات التميز املنظمي، وسوف يتم    االستراتيجية  ولهذا ستجمع هذه الدراسة بين متغيرات التوجهات    وسياسات لتحقق أداء أفضل وتميز تنافس ي،

لى  إ املنظمات من الوصول  يمكنوأبعاده إلبراز التميز املنظمي   االستراتيجية وجود كل من التوجهات إن و  ،دراستها على مجتمع الجمارك األردنية في األردن
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 :امللخص

الباحثان يدركان مدى أهمية    وألنستراتيجية في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية.  لدراسة إلى معرفة أثر التوجهات اال ا هدفت  

الجمارك األردنية   االقتصاد الوطني في األردن فقد تم تطبيق الدراسة على دائرة  ستخدمت االستبانة كأداة  منظمات القطاع الحكومي في 
ُ
ا

 و 88في دائرة الجمارك األردنية ويقدر عددهم )لجمع البيانات 
ً
 ( مديرية ومركزا

ً
 في 603) عددهم كامال

ً
اإلدارتين العليا والوسطى وقد ( موظفا

 ( استبانة.251( استبانة منها، وبعد فرز االستبانات تبين أن عدد الصالح منها للتحليل )258( استبانة وقد تم استرداد )270تم توزيع )

ا )التوجه نحو  ستراتيجية بأبعادهللتوجهات اال  (  0.05) بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةكشفت نتائج الدراسة  

رة السوق، التوجه نحو التعلم، التوجه نحو التكنولوجيا، التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائ

 الجمارك األردنية. 

براز التميز إ ستراتيجية من أجل وأوصت الدراسة بما يلي: على القادة واإلداريين في منظمات القطاع الحكومي مواكبة تبني التوجهات اال 

بيئة عمل داعمة  أكبر وتوفير  العاملين وتشجيعهم بشكل  املنظمة باستمرار. ودعم قدرات  أعلى مستوى من تحقيقه في  املنظمي وتحقيق 

 للحماس واملشاركة الفعالة وأن تحقق التوازن بين الحياة االجتماعية والتنظيمية من أجل إبراز التميز. 

 دائرة الجمارك األردنية. ؛منظمات القطاع الحكومي ؛التميز املنظمي ؛التوجهات اإلستراتيجية :تاحيةفالكلمات امل

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
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ات املحددة في إبراز األداء  االستراتيجيأهدافها ويعزز قدراتها وإمكاناتها في االستفادة من املوارد الخارجية والداخلية واستغالل الفرص املتاحة لتحقيق  

  .زاملتمي

   همية الدراسة:أ . 1.1

،  في دائرة الجمارك األردنية ودوره في التميز املنظمي  االستراتيجية تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من موضوع الدراسة الذي يتناول التوجهات 

اإليرادات لخزينة الدولة، وأن  ومن الناحية العملية فهي تنبع من أهمية دائرة الجمارك األردنية، ملا لها دور كبير في االقتصاد األردني وتعد الرافد األول من 

 . نجاحها أو تعثرها سيكون له تأثير مباشر على معدالت النمو االقتصادي ومعدالت االستثمار

 أهداف الدراسة: . 2.1

 األردنية. ، والتميز املنظمي( في دائرة الجمارك االستراتيجية الدراسة )التوجهات تغيرات األهمية النسبية مل مستوى  علىالتعرف  •

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية. االستراتيجية بيان أثر التوجهات  •

   مشكلة الدراسة: . 3.1

الجمارك   في دائرة   في تحقيق التميز املنظمي  االستراتيجية  تكمن مشكلة الدراسة في إبراز التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية، ودور التوجهات  

 األردنية. 

التي من شأنها ر،  ييرات ومخاطوبذلك نجد أن هناك تحديات وتطورات وتغ  االقتصاد املحلي والدوليتعتبر الجمارك األردنية أحد الركائز األساسية في  

األرد املنظمي، والبد للجمارك  التميز  التغييرات وتعزيز قدرتها على تحقيق  األردنية مواكبة هذه  الجمارك  نية من تعزيز أن تعيق عملها وذلك يحتم على 

ا إ وهذا يؤدي    ،الداخلية  وبيئتها  لية عملهاآ وتنظيم   التميز ومجابهة  بيئة داعمة وفاعلة ومتينة لتحقيق  املحلي  لى تحفيز  السوق  لصعوبات واملخاطر في 

للتطورات، وكل ذلك يتطلب توجهات   الالزمة وفي تحقيق   استراتيجية  والدولي واالستجابة  القرارات  اتخاذ  اليوم في  املهمة ملنظمات  الجوانب  أحد  ألنها 

  ين كما أن املكتبة العربية في ضوء علم الباحث  تميز املنظمي،وأثرها على ال  االستراتيجية    التوجهاتعلى  أهداف وغايات املنظمة، وهذا األمر يتطلب التعرف  

 والتميز املنظمي، ومنها يثار التساؤل الرئيس اآلتي: االستراتيجية تفتقر للدراسات التي ربطت بين التوجهات 

 التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية؟ في  االستراتيجية ما أثر التوجهات 

 السؤال االسئلة التالية: وينبثق عن هذا 

 سئلة الدراسة: أ . 4.1

 ، والتميز املنظمي( في دائرة الجمارك األردنية؟االستراتيجية ما مستوى األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة )التوجهات  •

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية؟ االستراتيجية ما أثر التوجهات  •

 فرضيات الدراسة: . 5.1

 الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية اآلتية:  باختبارلإلجابة عند أسئلة مشكلة الدراسة ستقوم الدراسة  

• Ho1  :  أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية  للتوجهات    (α ≤ 0.05)داللة  "ال يوجد  السوقي، والتوجه نحو  )التوجه 

 والتوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

 من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية التالية: نبثق ي

• Ho1-1  ال :( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 دائرة الجمارك األردنية.  فياالستراتيجية والتوجه نحو التكلفة( في تميز   والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-2  ال يوجد أثر ذو :( داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية.  ،والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي

• Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مس :( توى داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-4  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى :( داللةα ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة الجمارك األردنية. والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،

• Ho1-5( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05  للتوجهات )  التوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم،   بأبعادهااالستراتيجية(

 والتوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة في دائرة الجمارك األردنية.  والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي،
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  :أنموذج الدراسة .6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة  :(1شكل )

 إاملصدر: من 
 
 لى املراجع التالية:إ عداد الباحثين استنادا

 ( إلى: االستراتيجية تم االستناد في تحديد أبعاد املتغير املستقل )التوجهات  املتغير املستقل:

,.Osman et al؛ Theodosiou et al., 2012؛ جالب،2013 ؛ القراي وإبراهيم،2014)   (Ibrahim & Shariff, 2016؛  Obeidat, 2016؛ Shin & Lee, 2016؛ Amirkhani & Reza, 2015  2015؛  

 Gonzalez et al., 2018؛ Mkheimer, 2016, 12) تم االستناد في تحديد أبعاد املتغير التابع )التميز املنظمي( إلى: املتغير التابع:

  الدراسات السابقة: .7.1

 :
 
 البيئة العربية: الدراسات في أوال

 The effect of entrepreneurship on organizational excellence: The mediating role of visionary" ( بعنوان:2021)   Hijjawiدراسة   •

leadership:" "التعرف على تأثير ريادة األعمال في  هدفت هذه الدراسة إلى : " تأثير ريادة األعمال في التميز املنظمي: الدور الوسيط للقيادة الرؤيوية

ي. تم التميز املنظمي من خالل الدور الوسيط للقيادة الرؤيوية، حيث كان مجتمع الدراسة مديرين على مستويات مختلفة في البنك التجاري األردن

البيانات من ) الغربية، حيث تكونت54استخدام عينة عشوائية لجمع  األردن والضفة  بين  )  ( فرًعا موزعة  ( استبانة موزعة، وتم  183العينة من 

ولقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن ريادة   ( كأسلوب إحصائي لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.SEMتطبيق نمذجة املعادالت الهيكلية )

كما كان    كل من القيادة ذات الرؤية والتميز املؤسس ي،األعمال بأبعادها )االبتكار، االستباقية، املخاطرة، املنافسة الشرسة( كان لها تأثير كبير على  

بينما التوسط. أشار االختبار إلى أن القيادة ذات الرؤية املستقبلية لعبت دور الوسيط    للقيادة ذات الرؤية املستقبلية تأثير كبير على التميز املنظمي،

لبيئات الخارجية والداخلية يمكن أن تكون بمثابة حافز لريادة األعمال وبالتالي وأوصت الدراسة إلى أن ا  الجزئي بين ريادة األعمال والتميز املؤسس ي.

 لتحقيق التميز املنظمي من خالل القيادة ذات الرؤية والهياكل والسياسات املرنة.

الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى في ضوء نموذج    االستراتيجية  " درجة الحاجة إلى التوجهات    ( بعنوان:2020دراسة األسمر) •

التوجهات    " .للجامعة املتميزة آلل زاهر السالطين  االستراتيجية  التوجهات   إلى  الحاجة  إلى تحديد درجة  الدراسة  الالزمة   االستراتيجية  هدفت 

للجامعة املتميزة آلل زاهـر السالطين مـن وجهـة نظـر أعضاء    االستراتيجية  ت  لتحقيـق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى، في ضـوء نموذج التوجها

 وعضوة من الهيئة التدريسية.  298هيئتهـا التدريسية، وقد استطلعت فيهـا رأي )
ً
ولقد أظهرت النتائج على أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس    ( عضوا

التوجهات   إلى  الحاجة  ل  االستراتيجية  لدرجة  التوجهات  الالزمة  إلى  الحاجة  األكاديمي بوجه عام جاءت عالية. ودرجة  التميز   االستراتيجية تحقيق 

واملجال البحثي، وإدارة املعرفة ونشرها وتوظيفها، وخدمة املجتمع والتركيز ،  والبرامج األكاديمية  الالزمة للتميز في قيادة التغيير األكاديمي واإلداري،

الالزمة لتحقيق التميز في التدريس والتعلم    االستراتيجية  الداخلي، وأنظمة التقييم واملحاسبة عالية. وجاءت تقديراتهم لدرجة الحاجة إلى التوجهات  
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متوسطة.   -ورعاية الطالب وتنمية املوهبة واإلبـداع لـديهم، واملرافق والخدمات الجامعيـة، دريسيةوإعداد وتطوير الهيئة الت اإللكتروني واالفتراض ي،

 الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي لجامعة أم القرى.  االستراتيجية وأوصت الدراسة أنه يجب توفير وممارسة التوجهات 

 Al-Jedaiah and Albdareen (2020)  "The effect of strategic human resources management (SHRM) on organizationalدراسة  •

excellence."  "  للموارد البشرية   االستراتيجية    اإلدارة لى معرفة تأثير  إ هدفت الدراسة    ."للموارد البشرية على التميز املنظمي  االستراتيجية    اإلدارةتأثير

التكنولوجيا، ونشر  العمالء،  رضا  بأبعاده  املنظمي  التميز  على  الوظيفي  املسار  وتطوير  والتطوير  والتدريب  التوظيف  املنتج،  بأبعادها    وجودة 

وائية واجريت الدراسة على املنظمات الصناعية في املدينة الصناعة في شمال األردن وتم استخدام استبانة لجمع البيانات من عينة عش  والتنافسية.

أثر لإلدارة  120بسيطة تكونت من ) النتائج وجود  أظهرت  املديرين. ولقد  املنظمي.  االستراتيجية  ( من  التميز  في  البشرية  التدريب    للموارد  وحظي 

الدراسة أن االهتمام كان  كذلك وجدت    بينما كان التوظيف في مستوى أقل من األهمية.  ،زبأهمية نسبية كبيرة من قبل املديرين للوصول إلى التمي

 
ً
   مركزا

ً
اهتماما العمالء وأقل  التنافسية.    على رضا  التكنولوجيا والقدرة  املنظمة بصياغة  أ بنشر  الدراسة بضرورة قيام  للتميز    استراتيجية  وصت 

كذلك  ز.  هدافها نحو التميأ املنظمة و   جية  استراتيهمية كبيرة وتربطها بأ وان تولي املنظمة عملية التدريب  .  للموارد البشرية لتحقيق ذلك  استراتيجية  و 

 التكنولوجيا والقدرة التنافسية لدورها في التميز املنظمي. أوصت باالهتمام بنشر

هدفت   " أثر خصائص اإلبداع في التميز املنظمي: الدور املعدل للتمكين في شركات الصناعة الغذائية األردنية":  ( بعنوان:2019دراسة عقل ) •

  . الدراسة إلى معرفة خصائص اإلبداع وأثرها في التميز املنظمي في شركات الصناعات الغذائية األردنية من خالل وجود التمكين كمتغير معدلهذه  

يها ( شركات، وعدد املديرين ف8وتكون مجتمع الدراسة من املديرين في شركات الصناعات الغذائية األردنية املسجلة في سوق عمان املالي، وعددها )

(298 
ً
الدراسة، وتم توزيع االستبانة على    .( مديرا لغايات تمثيل مجتمع  املتناسبة  الطبقية  العشوائية  العينة  الدراسة وفق أسلوب  حددت عينة 

النتائج ارتفاع مستويات لقد أظهرت    ( مديرا. وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، كما قام بتصميم استبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.169)

اء مستواه األهمية النسبية لخصائص اإلبداع ، وارتفاع مستويات األهمية النسبية ألبعاد التميز املنظمي، باستثناء تميز الثقافة املنظمية الذي ج

 
ً
ع بداللة أبعاده مجتمعة )األصالة، ، وارتفاع مستويات األهمية النسبية ألبعاد التمكين . ووجود أثر ذا داللة إحصائية لخصائص اإلبدا متوسطا

أثر ذا داللة   األردنية، ووجود  الغذائية  الصناعات  املنظمي في شركات  التميز  باملشكالت، واإلفاضة( في  واملرونة، واإلحساس    حصائيةإ والطالقة، 

ن، وتميز الهيكل التنظيمي، وتميز الثقافة املنظمية( ، وتميز القيادة، وتميز املرؤوسياالستراتيجية  لخصائص اإلبداع مجتمعة في التميز املنظمي ) تميز  

 ية. كال على انفراد. ووجود أثر ذا داللة إحصائية لخصائص اإلبداع في التميز املنظمي من خالل التمكين في شركات الصناعات الغذائية األردن

لى التعلم  إيجابية وتفعيل دور املعرفة داخل املنظمة باإلضافة  وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير الثقافة املنظمية من خالل التأكيد على القيم اإل 

 املنظمي، ومحاولة ذهاب تلك الشركات باتجاه مفهوم املنظمات املتعلمة والذي يقود للتميز املنظمي. 

ودور اليقظة الريادية املؤسسية كعامل معدل في تعزيز   االستراتيجي"أنموذج تكاملـــي للتحقق من أثر التوجه    ( بعنوان:  2019دراسة املواضية ) •

  االستراتيجيبأبعاده )التوجه    االستراتيجيهدفت الدراسة لتطوير أنموذج تكاملي يقيس العالقة بين التوجه    املزايا التنافسية: دراسة ميدانيــة": 

والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الدفاعي( وأثرها في املزايا التنافسية   االستباقي، االستراتيجيوالتوجه  التحليلي، االستراتيجياإلستجابي والتوجه  

التشغيلية،زوأبعادها)التمي  املرونة  واالبتكا  ،  بالتكلفة،راإلبداع  القيادة  اليقظة  االستراتيجية  التحالفات    ،  في  املتمثل  املعدل  املتغير  (، من خالل 

 الريادية بأبعادها، واستخدمت الدراسة منهج البح
ً
الدراسة، ونظرا املسحي االرتباطي التحليلي بوصفه األسلوب األنسب لبحث مشكلة  لصغر   ث 

شركة،  (  37حجم مجتمع الدراسة تم إجراء مسح شامل لكافة الشركات األردنية الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز، البالغ عندها )

في تعزيز املزايا التنافسية من خالل اليقظة الريادية  االستراتيجيلقد أظهرت النتائج وجود أثر ذا داللة إحصائية للتوجه  ( استبانة.400توزيع ) وتم 

تميز تعمل  كعامل معدل لدى املؤسسات الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز، مما يشير إلى أن الشركات األردنية الحاصلة على جائزة ال

وأوصت الدراسة باعتماد مدخل اليقظة الريادية كمنهجية عمل مستمرة     واليقظة الريادية.  االستراتيجييز امليزة التنافسية من خالل التوجه  على تعز 

تبني   العمل على  األردنية، وضرورة  الشركات  في  التنافسية  التوجه  ومتكاملة لدعم  األردنية ألبعاد  األعمال  بيئة   وت  االستراتيجيالشركات في 
ً
حديدا

وتعزيز وتفعيل دور أنماط التوجهات    التحليلي،  االستراتيجيالدفاعي وبعد التوجه    االستراتيجينحو التكنولوجيا وبعد التوجه    االستراتيجيالتوجه  

 .في تحقيق األداء الفعال للشركات االستراتيجية 

دراسة حالة على عينة  -والتميز املؤسس ي    االستراتيجيالدور املعدل للهيكل التنظيمي في العالقة بين التوجه    ( بعنوان:2019)  دراسة بكر وخيري  •

والتمييز   االستراتيجيهدفت الدراسة إلى معرفة الدور املعدل للهيكل التنظيمي في العالقة بين التوجه  .من شركات املواد الغذائية بوالية الخرطوم

التحليلي، واستخدمت  الوصفي  املنهج  الدراسة على  الخرطوم، واعتمدت  الغذائية بقطاع  املواد  الشركات صناعة  املؤسس ي، وذلك بتطبيق على 

رضيات تم دارات تلك الشركات، والختبار فإ ( مفردة من العاملين في  200االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددهم )

تتوفر بدرجة كبيرة لدى    االستراتيجية  ن الهيكل التنظيمي وكذلك التوجهات  أ لقد أظهرت نتائج الدراسة    . SPSS استخدام برنامج التحليل االحصائي

، العمليات، القيادة(، )املوارد البشرية، العمالء  والتميز املؤسس ي  االستراتيجية  يجابية بين التوجهات  إ وضحت وجود عالقة  أ شركات عينة الدراسة، و 

والتميز املؤسس ي بنسب متباينة. وأوصت الدراسة   االستراتيجيالتعقيد( تعدل العالقة بين التوجه  )املركزية، الرسمية، بعاد الهيكل التنظيميأ وأن 
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ن يكون محوره أ دراكه ونشره كثقافة في الشركة على  إ يجابي في زيادة تميز الشركات، وضرورة  إ ملا له أثر    االستراتيجية  بضرورة االعتماد على التوجهات  

صناعية تلبية حاجات العمالء، والعمل على تنشيط الجهود البحثية من قبل الشركات الصناعية بهدف التعرف على املتغيرات والتطورات في البيئة ال

 السوداني.

IT Factors Influencing Organizational Excellence as Mediated by the Level of IT"بعنوان:   Al-adaileh (2018)دراسة   •  - Business 

Alignment: A Study of the Mining Sector in Jordan"    عوامل تكنولوجيا املعلومات التي تؤثر في التميز املنظمي كما يتوسطها مستوى"

افق بين تكنولوجيا املعلومات   هدفت الدراسة إلى التحقق من االختيار املتعمد لعوامل تقنية    واألعمال: دراسة لقطاع التعدين في األردن"التو

( التوافق  ITاملعلومات  الدراسة مستوى  وتقيس  املنظمي،  التميز  في  تؤثر  التي  التميز   االستراتيجي(  في  وتأثيرها  واألعمال  املعلومات  تكنولوجيا  بين 

بين   االستراتيجيلقد أظهرت النتائج أن مستويات التوافق   إنها دراسة كمية وتم استخدام استبانة كأداة للدراسة. .املنظمي في قطاع التعدين األردني

 
ً
، متوسطة كما يراها املوظفون. وأن العوامل املتعلقة بتكنولوجيا  JMSياق  عن مستوى التميز التنظيمي في س تكنولوجيا املعلومات واألعمال، فضال

قدرات تكنولوجيا املعلومات، والقيمة املنصورة التكنولوجيا املعلومات، والدعم التنفيذي األول التكنولوجيا املعلومات لها تأثير    : )املعلومات وهي

املوظفين،  إحصائي مباشر مهم على التميز التنظيمي بأبعاده )تميز تميز العمليات، تميز الثقافة، وتميز الهيكل التنظيمي( في سياق   القيادة، تميز 

JMS    بين تكنولوجيا املعلومات واألعمال له تأثير إحصائي مباشر مهم على   االستراتيجي كما يراها املوظفون، ووجدت الدراسة أن مستوى التوافق

وأوصت الدراسة بأنه يجب توجيه املزيد من االهتمام نحو قدرات تكنولوجيا املعلومات والقيمة املتصورة  كما يراه املوظفون.    JMSالتميز التنظيمي ل  

 
ً
 وكذلك التميز التنظيمي.  االستراتيجية على كل من مستوى املحاذاة  لتقنية املعلومات باعتبارها أكثر العوامل تأثيرا

 :
 
 جنبية: الدراسات في البيئة األ ثانيا

 Enterprise resource planning, entrepreneurial orientation, and the performance of SMEs"  بعنوان:  .Raoof et al(  2021دراسة ) •

in a South Asian economy: The mediating role of organizational excellence"    تخطيط موارد املؤسسة ، والتوجيه الريادي ، وأداء"

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تخطيط موارد املؤسسة     الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا: الدور الوسيط للتميز التنظيمي"

سيط للتميز التنظيمي وتبحث في العالقة بين تخطيط والتوجيه الريادي وأداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا في الدور الو 

لقد    في باكستان واعتمدت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة.  SMES. تم جمع البيانات من مديري تصنيع  OPموارد املؤسسة والتوجيه الريادي و  

ظيمي واألداء التنظيمي إيجابية وذات مغزى.  باإلضافة إلى  أظهرت النتائج أن العالقة مترابطة حيث وجدت هذه الدراسة أن العالقة بين التميز التن

العالقة بين تخطيط موارد املؤسسة، كبناء مركب، ،  هو وسيط جزئي في هذه العالقة حسب قيمة التباين  ذلك ، أظهرت النتيجة أن التميز التنظيمي

وأوصت الدراسة بأنها ستكون مفيدة لصانعي السياسات وأصحاب الشركات والطالب والباحثين في فهم القضايا املتعلقة   ووجد أنها إيجابية وهامة.

وأوص باكستان،  في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  التنظيمي  واألداء  الريادي،  والتوجيه  التنظيمي،  والتميز  املؤسسة،  ت  بتخطيط موارد 

يجب مراعاة قدرتها على    ،ERPو  ENTOبين األداء التنظيمي والتميز التنظيمي، ومن أجل قياس فعالية استراتيجيات  بدراسات مستقبلية مشتركة  

 .خلق ثقافة تنظيمية، أي ثقافة تقبل الفشل وتدعم االبتكار

• (  Dominant Typologies Of Strategic Orientation In The Nigerian"  بعنوان:  DipoOlatunbosun and Sylva(  2021دراسة 

Telecommunication Sector: An Empirical Investigation"   "  في قطاع االتصاالت النيجيري: تحقيق    االستراتيجياألنماط السائدة للتوجه

اسة التوجه نحو التكنولوجيا لشركات االتصاالت في نيجيريا. وحددت الدر  االستراتيجيهدفت الدراسة في معرفة األنماط السائدة للتوجه   "تجريبي

. تم اعتماد تصميم املسح املقطعي، بينما تم جمع البيانات األولية عن طريق إدارة االستراتيجيوالتوجه السوقي باعتبارهما محورين رئيسيين للتوجيه  

إلى   االستبانة  نسخ من  إرسال  تم  الشركات    123استبانة منظمة.  في  األعلى  املستوى  املتغيرات  موظًفا من  الدراسة مستويات ظهور هذه  ودرست 

    ومؤشراتها باستخدام وسائلها.
ً
لقد أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن كال املتغيرين يظهران بشكل معتدل، إال أن شركات االتصاالت أكثر توجها

ا طولًيا وإجراء مقارنة حول مدى تنفيذ هذه التوجهات وأوصت الدراسة أن تتبنى الدراسات املستقبلية تصميمً   نحو السوق من توجهها التكنولوجي،

 بين الشركات. االستراتيجية 

 The investigation and analysis of strategic orientations in the developing of dynamic"بعنوان:  .Abdoli et al(  2021دراسة ) •

capabilities in new ventures (case study: IT business)"    في تطوير القدرات الديناميكية في    االستراتيجية  "دراسة وتحليل التوجهات

في تطوير القدرات الديناميكية    االستراتيجية  هدفت الدراسة إلى معرفة التوجهات    املشاريع الجديدة )دراسة حالة: أعمال تكنولوجيا املعلومات(" 

شركة في مجال   15لوجيا املعلومات( من خالل دراسة املوارد الوثائقية واملقابالت شبه املنظمة مع  في املشاريع الجديدة )دراسة حالة: أعمال تكنو 

في تطوير    االستراتيجية  تكنولوجيا املعلومات في طهران، تم جمع االستبيانات من خالل أخذ عينات هادفة. وتم تحديد ثالث فئات رئيسية للتوجهات  

 االستراتيجي لريادة األعمال )االبتكار االستباقي، واملخاطرة واالستشراف(، والتوجه    االستراتيجيالقدرات الديناميكية في املشاريع الجديدة وهي التوجه  

وير القدرات الديناميكية وتحسين  التكنولوجي )املنتج واإلنتاج(، والتي تؤدي هذه املكونات إلى تط  االستراتيجيللسوق )العميل واملنافس( والتوجه  
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راسة أداء الشركة. لقد أظهرت النتائج رؤى قيمة للمديرين والباحثين حول إنشاء وتطوير القدرات الديناميكية في املشاريع الجديدة وأوصت الد

 ومدى تأثيرها على أداء املنظمات ومشاريعها الجديدة.  االستراتيجية باالهتمام بالتوجهات 

 Sustainability of a University’s Quality System: Adaptation of The EFQM Excellence“بعنوان:    Medne et al. (2020)دراسة   •

Model.”  استدامة نظام الجودة في الجامعة: تبني نموذج التميز" EFQM "   هدفت الدراسة الى معرفة أثر تطبيق نموذج التميز للمؤسسة األوروبية

اعتمدت الدراسة على    في الجامعات لغايات تحقيق االستدامة وجودة التعليم العالي وتحقيق املعايير الخاصة بالجامعات.  (EFQM)إلدارة الجودة  

ة ريغا مراجعة االدب النظري حول النماذج املختلفة إلدارة الجودة والتحسين املستمر والتميز التي تطبقها الجامعات، من خالل دراسة حالة جامع

( والذي تم تكييفه بما يتناسب وتحقيق مؤشرات جودة أداء  EFQMفي التيفيا والتي تطبق نموذج التميز )  Riga Technical University)التقنية )

يوفر إطاًرا إدارًيا للجامعة لتحديد    EFQM)الجامعة واستراتيجيتها وُسمي بنموذج جامعة ريغا للتميز. لقد أظهرت النتائج أن تطبيق نموذج التميز )

التطوير   التركيز على  النموذج مع  املعتمدة في  املعايير  التطوير حسب  أنشطة  تنفيذ  الالزمة وتحفيز  املستمر،   االستراتيجيالتحسينات  والتحسين 

التميز   املمكنات  (EFQMويحتوي نموذج  في معايير  الرئيسية ال سيما  إلى نجا(Enablers( على عناصر االستدامة  النموذج  اعتماد  أدى  ح (. وقد 

 استراتيجية الجامعة في التصنيفات الوطنية والدولية التي تقيم مجموعة متنوعة من عناصر االستدامة للجامعة من حيث جودة التعليم العالي و 

 رارية. الجامعة وعمليات التحسين املستمر. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق وإتباع املعايير العاملية للتميز في املنظمات من أجل التقدم واالستم

• ( The Influencing Factors of Organizational Excellence on Corporate Foresight: Artificial"  بعنوان:  AlMujaini(  2019دراسة   

Intelligence as Moderator"  " هدفت الدراسة إلى    " العوامل املؤثرة في التميز املنظمي في استشراف الشركات: الذكاء االصطناعي كوسيط

از املاليزية معرفة العوامل املؤثرة في التميز املنظمي في استشراف الشركات من خالل املتغير الوسيط الذكاء االصطناعي ،وال تزال صناعة النفط والغ

املؤسسية البصيرة  التنظيمي مع سياق تحسين  التميز  الصناعة على جهود  إمكانات عالية وقد ركزت  األداء مع  للذكاء  لها دور  ، و ضعيفة  معتدل 

مديًرا في مجال جودة الغاز والنفط من  932تم استخدام استبانة استقصائي مع توزيع عشوائي على ، االصطناعي في صناعة النفط والغاز املاليزية

تحليل متغيرات الدراسة   لقد أظهرت النتائج ارتباط وظيفي جنًبا إلى جنب مع تحليل االنحدار الهرمي بهدف   خالل الشركات الخمس الكبرى في ماليزيا.

تعديل  مع العالقات الفعلية. تعكس النتيجة عالقة إيجابية بين مديري التميز املؤسس ي واالستشراف املنظمي. بينما يعمل الذكاء االصطناعي على  

مختلف اآلثار النظرية والعملية   العالقة بين التميز التنظيمي واالستشراف املؤسس ي. وأوصت الدراسة بتقديم السياسة اإلدارية جنًبا إلى جنب مع

 وحتى التوصيات املتعلقة بأساس الدراسات املستقبلية.

 Investigating the Role of Strategic Thinking in Establishing Organizational  بعنوان:    Ershadi and Dehdazzi (2019)دراسة   •

Excellence Model A Moderating Role of Organizational Forgetting.”    تأسيس نموذج التميز  في    االستراتيجي"التحقق من دور التفكير

التفكير     املنظمي: الدور الوسيط للنسيان املنظمي". الى معرفة دور  الدراسة  املعايير   االستراتيجيهدفت  املنظمي من خالل  للتميز  التأسيس  في 

واملتمثلة في: تميز املمكنات، وتميز النتائج. وقد تناولت الدراسة ثالثة أبعاد    EFQM)املعتمدة في نموذج التميز للمؤسسة االوروبية إلدارة الجودة )

ال  االستراتيجيللتفكير   مجتمع  وتكون  النظمي.  واملنظور  واإلبداع،  الرؤية،  )وهي  من  هذا 297دراسة  تطبق  التي  االيرانية  املنظمات  من  منظمة   )

الدراسة املكونة من املديرين في االدارتين الوسطى والعليا. لقد أظهرت النتائج أن للتفكير  االستراتيجي   النموذج وقد تم توزيع االستبانة على عينة 

وتطب املنظمي  التميز  لنموذج  التأسيس  في  ايجابي  دور  العاملين  كفاءة لدى  وزيادة  الجديدة،  الخبرات  باالستفادة من  الدراسة  أوصت  يقه.  وقد 

 مما يساعد في تحقيق التميز املنظمي. االستراتيجياملوظفين واملديرين من خالل التعلم املنظمي لبناء قدرات التفكير 

 ما يميز هذه الدراسة:

، فقد عالجت الدراسات السابقة عالقات    (،والتميز املنظمي  االستراتيجية  تمتاز هذه الدراسة بشموليتها للمتغيرات الرئيسة )التوجهات  
ً
مجتمعة معا

ه املتغيرات، متجزأة بين متغير واحد أو متغيرين من متغيرات الدراسة الحالية الرئيسة، عدا عن سعي هذه الدراسة للربط املباشر وغير املباشر بين هذ 

 مما يكسبها إضافة معرفية ذات فائدة  وهو ما لم تلتفت له أي من الدراسات السابقة التي استطلعها الباحثين والتي
ً
 . تم إرفاقها سابقا

   بالبيئةوتميزت الدراسة  
ً
   املبحوثة وطبقت على دائرة الجمارك األردنية وهي تشكل رافدا

ً
لالقتصاد األردني، في حين تم إجراء الدراسات السابقة    حيويا

ملساهمة الفكرية والتي تبرز من استكشاف العالقات االرتباطية والتأثيرية بين  في بيئات وقطاعات مختلفة لكل منها خصوصيتها واهتمامها، ومن حيث ا 

، والتميز املنظمي(، بهدف التوصل إلى نتائج جديدة ذات قيمة علمية لم تتطرق إليها الدراسات السابقة حيث  االستراتيجية متغيرات الدراسة )التوجهات 

 في التميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية.  االستراتيجية الدراسات التي تناولت أثر التوجهات من أولى  ينتعد هذه الدراسة على حد علم الباحث
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 : اإلطار النظري  .2

 : االستراتيجية التوجهات  . 1.2

 : االستراتيجيةمفهوم التوجهات  .1.1.2

أحد املصطلحات اإلدارية املؤثرة في نجاح املنظمات وتميزها، فهو يمثل فلسفة تنظيمية تعكس طموح واتجاهات املنظمة   االستراتيجييعد التوجه  

ولقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم   (.et al.  Tutar,  2015,  710للوصول إلى أداء اعلى وكيفية تأديتها الوظائف ضمن منظومة من القيم واملعتقدات )

حظيت باهتمام واسع  االستراتيجية وسوف يتم استعراض بعض أراء الباحثين واملختصين لهذا املفهوم، ويالحظ بأن التوجهات  االستراتيجية التوجهات 

تكيف واالنسجام مع التغيرات في الجوانب البيئية الداخلية  فمنهم من يشير اليه على أنه كيفية ال ، من قبل الباحثين واملختصين مما أدى إلى تنوع في اآلراء

   (Hakala & Kohtamaki , 2011املحدد. ) االستراتيجيوالخارجية من أجل وضع أفضل للمنظمة، ومنهم من يصفه باالستعداد أو التأهب 

إلى أن مصطلح التوجه يعود إلى امليل بتبني قيم محددة في الشركة وباالتفاق على أعراف محددة والعمل على ممارستها   Codogan (2012)ويشير  

محددة. وبطرق  )  بألية  التوجهات    Amirkhani & Reza(  2015ويرى  االساسية   االستراتيجية  أن  واملعتقدات  الجوهرية  القيم  من  مجموعة  تتضمن 

 ظمة والتي تسهم بشكل أساس ي وجوهري في تحسين األداء من خالل التغيير في الكيفية التي يتم بها تنفيذ األعمال.املتواجدة في فلسفة املن

كما أن التوجه   (،Cadogan,   2012كما يشار اليه بأنه كيفية قيام املنظمات بتخصيص وتكييف وتنسيق جميع املوارد لتحقيق األهداف املرسومة )

 االستراتيجي للمنظمة، وهو سبب رئيس ي في تباين واختالف مستويات أداء األعمال، حيث يؤثر التوجه  االستراتيجية  العريضة  يحدد الخطوط  االستراتيجي

يجمع و ذا فائدة ألن تركيزه على املنظمة    االستراتيجيوكيفية أداء مهامها، كما يعد التوجه    اإلدارة على املنظمات من خالل تأثيره على طريقة تفكير وألية عمل  

للزبائن  عالية  قيمة  لتوليد  املعلومات  هذه  استعمال  ثم  ومن  املنافسين،  ومهارات  وقدرات  املستهدفة  الفئات  حاجات  عن  معلومات  مستمر   بشكل 

غبة املنظمات نحو تحقيق جوانب النجاح و التميز واملستهلكين  بشكل مستمر، ويمكن اإلشارة اليه بأنه التطلع والترقب املستقبلي الذي يحدد توجه ور 

 
ً
 ( Olson & Slater,   2002) .املرغوب بها مستقبال

على أنها مجموعة من املبادئ التي توجه وتؤثر على أنشطة وعمليات املنظمة،   االستراتيجية  للتوجهات    Gatignon and Xuereb(  1997فينظر )

يتضمن مجموعة من القرارات املتعلقة بكيفية توزيع   االستراتيجيوتؤدي إلى توليد السلوكيات الهادفة إلى استدامة وتحسين أداء املنظمة. وإن التوجه  

 ( Abiodun & Kida,   2016) .بر املستويات التنظيمية املختلفةاملوارد للمنظمة وأنماط تنسيقها التي يتم تبنيها ع

وتعدد   تباين  هناك  بأنه  يتضح  الباحثين  قبل  من  السابقة  واملفاهيم  التعاريف  وتحليل  دراسة  النظر  لوبعد  التوجهات  حول  وجهات  مفهوم 

هذا ال يلغي حقيقة وواقع املضمون والتركيز عليه بأنه قائم على تنظيم العالقة بين  أن  إال ،من قبل العلماء واملختصين والبحاثين واملفكرين االستراتيجية 

مجاالت العمل املنظمة والبيئة الداخلية والخارجية لتحقيق األهداف واالرتقاء والتقدم باملستوى املطلوب من خالل التحليل البيئي املدروس املرتبط ب

يساعد   االستراتيجيوبالتالي التوجه  ،  ر التغيرات واألحداث املؤثرة على البيئة ومدى أهميتها في إحداث التحول داخل وخارج املنظمة، واألخذ بعين االعتبا

 االستراتيجي على رسم خريطة ملسار العمل وإدارته بحيث يكون ركيزة أساسية من أجل نجاح وتقدم فلسفة املنظمة وأهدافها. وال يمكن اعتبار التوجه  

بمراحل مخططة بحيث يكون ناتج عن جهود متعاونة ومتكاثفة لجميع العاملين   االستراتيجية    اإلدارة بل هو متداخل ضمن عملية  خطوة واحدة منفصلة،  

 داخل املنظمة مما يؤثر بشكل أساس ي على عمليات اتخاذ القرار وأداء املنظمة الحالي واملستقبلي. 

 : االستراتيجية أبعاد التوجهات  .2.1.2

فمنهم من حددها بالتوجه نحو العميل واملنافسين  ، عند دراستها االستراتيجياختلف املختصين والباحثين في علم التسويق في تحديد أبعاد للتوجه 

التس  استراتيجية  ويق،  والتكنولوجيا، ومنهم من يحددها بمجاالت اإلبداع وبالتطبيق املرن واالستثمار باملوارد البشرية، ومنهم من يحددها بالتركيز على 

 ( (Ogbari et al., 2018 .االستثمار واإلبداع، ومنهم من يحددها بالتوجه نحو السوق والريادة، ونحو التعلم 

ملا له من إسهام كبير في املنظمات، وهناك تعدد وتباين في األنواع والنماذج وأدى   االستراتيجية  ونتيجة لذلك فلقد اهتم الباحثون بمفهوم التوجهات  

كالتوجه السوقي، والتوجه نحو التعلم، والتوجه نحو التكنولوجيا، والتوجه الريادي وغيرها    ،االستراتيجيةذلك إلى ظهور العديد من األبعاد للتوجهات  

التوجهات )  (، عAmirkhani & Reza,    2015من 
ً
تنفيذ أب  لما الداخلية والخارجية ومجال تخصصها في منتجاتها وخدماتها وألية  املنظمة وبيئتها  ن نوع 

 
ً
  عملها تلعب دورا

ً
  أساسيا

ً
 وكما يلي: االستراتيجية ن الباحثة سوف تتناول بعض من أبعاد التوجهات إفي هذه األبعاد، وبناء على ذلك ف وجوهريا

التوجه السوقي ينظر له على أنه ثقافة املنظمة األكثر فاعلية في خلق وإيجاد السلوكيات الالزمة من أجل إيجاد وخلق قيمة   :التوجه نحو السوق  •

، مما يجعل املنظمات  (Shahsiah & Sepahvand, 2016)في قطاع األعمال   متفوقة ومتميزة للعمالء وتحقيق األداء املتميز بشكل مستمر للمنظمات 

 
ً
 بتوقعات واحتياجات العمالء مع زيادة إمكانية تفهمهم وإرضاؤهم وكسبهم، وذلك من خالل توجيه جميع أنشطة املنظمة حول    أكثر وعيا

ً
وإدراكا

 (  Kohli & Jaworski,   1990) .العميل وإضفاء الطابع املؤسس ي على هذا الفهم 

 Gray,    2012ة التي تشجع التعلم املستمر حول جوانب البيئة الرئيسة )هو مجموعة من القيم املنظمية واملعتقدات الضمنيالتوجه نحو التعلم:   •

& Wert - Gray( والتي تؤثر في ميل املنظمة إلى خلق واستغالل كافة أنواع املعرفة، واستخدامها وتطبيقها في ممارسات املنظمة ،)2014   ,Ejdys.)  

ل على ويشير التوجه نحو التعلم إلى النشاط على مستوى املنظمة املتمثل في إنشاء واستعمال املعرفة لتعزيز امليزة التنافسية. من خالل الحصو 
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يز معلومات حول حاجات العمالء ومشاركتها وتغييرات السوق وتحركات املنافسين، باإلضافة إلى تطوير تقنيات جديدة إلنشاء منتجات جديدة تتم

بادلها،  عن منتجات املنافسين، ويؤثر التوجه نحو التعلم على نوع املعلومات وطبيعتها التي يتم جمعها وكيف يتم تفسيرها وتقييمها ومشاركتها وت

 ( Calantone et al. , 2002) .واملكونات هي االلتزام بالتعلم، والرؤية املشتركة، واالنفتاح العقلي، وتبادل املعرفة داخل الشركة

يمثل التوجه نحو التكنولوجيا ميل املنظمة إلنتاج أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير املنتجات أو االبتكارات   التوجه نحو التكنولوجيا:  •

)2014, Romero et al 
ً
التكنولوجيا تتبنى ، وأن املنظمات ذات التوجه نحو (، وهو ينطلق من افتراض أن العمالء يفضلون املنتجات املتطورة تقنيا

وبصفة    هذا النهج كثقافة يتم تعزيزها بين كافة املوظفين، وتعطي أهمية كبرى للبحث والتطوير واقتناء التكنولوجيا الحديثة وتطويرها باستمرار

 ( .Tutar et al ,2015( .استباقية

 Lumpkin,  135  ,1996ليه بشكل صريـح هـو) إ شار أ نه كمصطلح أ ال إ  ( Miller,1983فكرة التوجه الريادي أشير اليها من قبل )  التوجه الريادي: •

& Dess    الريادي التوجـه  الجديدة للحصول على االستراتيجية  "    بأنه( والذي عرف مفهوم  املبادرة ودخول االسواق  تبني  إلى  املنظمات  التي تدفع 

 التقدم التكنلوجي وخلق الثروة وتحقيق التميز التنظيمي" 

يعتبر التوجه نحو التكلفة أحد التوجهات الداخلية للمنظمة والذي يعكس تركيز املنظمة على الكفاءة في كافة أجزاء سلسلة  التوجه نحو التكلفة:  •

تحقيق أرباح أعلى وسعر سهم أعلى، كما أن انخفاض التكاليف الحالية (. فالكلف املنخفضة تعني إمكانية  Spacapan & Bastic,    2007القيمة )

 ( White,  2004,  278) .يؤدي إلى انخفاض التكاليف في املستقبل

 التميز املنظمي:  .2.2

 مفهوم التميز املنظمي:  .1.2.2

التعدد يدل   املنظمي وهذا  التميز  انطلق منها مفهوم  التي  الدراسات واألبحاث  املفهوم وما يعكسه من منافع ويؤدي  تعددت  أهمية هذا  على مدى 

 لتحقيق مستويات متقدمة في األداء في كافة املستويات وذلك ينتج عنه تحقيق الفاعلية والكفاءة املنظمية في تقديم الخدمات واملنتجات. 

افة فريدة وميزة تنافسية تحقق أهداف أصحاب املصلحة،  يعد التميز املنظمي عملية ديناميكية مستمرة تسعى من خاللها املنظمة التأمين قيمة مض

ويحقق أهدافها من خالل التطوير املستمر للعمليات املنظمية، وتنمية ودعم وتطوير املوارد البشرية بما يحقق االنسجام والتكامل لكافة أعمال املنظمة 

املنظمي على   (.Sharma & Kodali,    2008,    50)االستراتيجية   التميز  التخطيط    يعرف  التي يسبقها  الحاسمة  الفرص  إلى استغالل  املنظمات  أنه سعى 

 (David & Stanley ,2020) . الفعال وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية املصادر والحرص على األداء االستراتيجي

اإلداري ويتطلب زيادة مستويات األداء من خالل تطوير مهارات وقدرات وكفاءات  التميز املنظمي يعتبر أساس من أساسيات التطوير والتحسين  

ة، بحيث يشعر كل العاملين، وأعضاء الهيئة اإلدارية في املنظمة، وهذا يتطلب وجود ترتيب فعال تسوده روح الفرق واالبتكار والتجديد واملبادأة واملنافس 

 أفرد من األفراد العاملين ب
ً
ه، وهذا الشعور يعطي نفع للعاملين لكي يتم بذل طاقاتهم وجهودهم وإعطاء كل ما لديهم من جهود من أجل  ل  ن املنظمة ملكا

 (Díez-De-Castro, & Peris-Ortiz, 2018)  . تحقيق تميز املنظمات ونجاحها

األداء    Nafei  (2018)ويرى   وتعالج مشاكل  تحفز  التي  الظروف  وتهيئة  التطوير،  توفير فرص  املنظمات على  املنظمي هو قدرة  التميز    بكفاءة أن 

أساس ي للتميز  وبفعالية وذلك عن طريق وجود قيادات ذات رؤية والتركيز على املستقبل وتفعيل دور املعرفة والتعلم املنظمي والتعلم الفردي ووجود مركز

 نظمة مما يكفل األداء العالي.  داخل امل

 ومن هنا يرى الباحثان وذلك  
ً
عليها أن التميز املنظمي هو فلسفة إدارية يندرج منها نماذج ومعايير للجودة تحقق    االطالع من الدراسات التي تم    انطالقا

ت والعمليات واألليات التي يتم إتباعها يحقق األهداف ات والسياسات واإلجراءا االستراتيجيالتميز وتوظيف هذه الفلسفة داخل بيئة املنظمة من خالل  

من أجل تحقيق  االستراتيجيواالستشراف  االستراتيجية التوجهات  االعتبارواألخذ بعين  واالبتكاراملرسومة والنتائج املرجوة مع وجود التكامل مع اإلبداع 

 وإبراز التميز في السوق. 

 أبعاد التميز املنظمي:  .2.2.2

املميز يؤدي إلى إيجاد ميزة تنافسية مستدامة  االستراتيجيتميز املنظمي، فالوضع ركيزة أساسية وهامة إلبراز الهي   االستراتيجية   :االستراتيجيةتميز  •

في مدى قـدرة املنظمـة على تحقيـق رؤيتهـا    االستراتيجيذات فعالية، ويكمن التميز    استراتيجية  بحاجة الى    فإنهاللمنظمة، ولكي تحقق املنظمة أهدافها  

، 2013)العزب والعنزي،    .مع قـدراتها، وبالتـالي تستطيع مواجهـة التحديات التي تواجهها باستمرار  يتالءمورسالتها ومدى تفاعل خططها مع بعض وبمـا  

124 ) 

، وتعبر عن مدى قدرة القيادين  االستراتيجيةلتميز القيـادة دور فعال في تحقيق التميز املنظمـي وذلك لتحديـد رؤيـة املنظمـة وأهـدافها : تميز القيادة •

ابهة  مج  في استغالل الفرص املنظميـة وقـدرتهم على التطوير واقتناص واستكشاف الفرص املوجودة في األسواق، ممـا يـؤدي الى قـدرة املنظمـة على

ومن أهم أسباب نجاح املنظمات القيادات ذات    (، Aladwan & Forrester,    2016,    305التحديات واألزمات املعقدة التي تتعرض لها في السوق )

 الكفاءة التي تقود نحو تحقيق األهداف. 
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 أ والعالقات واملهام والوظائف القائمة في املنظمات    لألنشطةعبارة عن اإلطار الرسمي    هو  تميز الهيكل التنظيمي: •
ً
   فقيا

ً
، وهو األداة الرئيسة وعاموديا

توزيع   بكيفية  يهتم  التنظيمي  الهيكل  وأن  املنظمة،  في  اإلدارية  املستويات  مختلف  بين  العالقات  طبيعة  وتحدد  وتصف  األنشطة،  تجمع  التي 

املختلفة في املنظمة، ومسؤول عن عدد املستويات اإلدارية ونطاق اإلشراف والسلطة لكل مدير  املسؤوليات والوظائف واملهام للعاملين واإلدارات  

  واالبتكاراإلبداع    تحفيز ودعم ويعد الهيكل التنظيمي املرن واملتكامل أحد األدوات التي تؤدي إلى    .(163،  2007وموظف في املنظمة )الشماع وحمودة،

بين جميع املوظفين واملستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا، مما يعمل على إتاحة    واالنسجاميحقق التعاون  الذي يقود الى التميز املنظمي، ألنه  

 (  2004)محمد ،    .والتعاون والتقدم وتسهيل طرق وأليات العمل من أجل تحقيق األهداف سواء كانت تنظيمية أم أهداف املوظفين  الفرصة للتطور 

يعتبر املورد البشري من أهم مفاتيح تحقيق التميز املنظمي ملنظمات األعمال، فهو من أهم مصادر املنظمة ملا يمتلكون من قدرات،   املرؤوسين:تميز  •

يزين  أصول للمنظمة، وأن نجاح او فشل املنظمات يتوقف على زيادة عدد العاملين املم  اعتبارهم وإمكانيات، ومهارات، وخبرات وكفاءات، بحيث يتم  

إن تميز    (Sriniva,    2004,    42)  .بالعاملين املميزين الذين يشكلون أساس تميزها وتفوقها  واالهتمامفي العمل، لذلك يجب على املنظمات الحفاظ  

الوظيفية والعمليات اإلدارية  املرؤوسين يعكس توجه املنظمات إلى االنتفاع من مواردها البشرية في تحقيق أهدافها من خالل أداء االنشطة واملهام 

 ( Armstrong,    2006,188) .املرتبطة بالتطوير والتحفيز والتنظيم والتخطيط من أجل تحقيق أعلى مستويات من اإلنتاج والعمل بكفاءة وفاعلية

في املنظمات، وذلك من خالل    هي عبارة عن اإلطار والخطوط العريضة التي توجه وتفسر سلوك األفراد وكيفية تصرفهم   تميز الثقافة املنظمية: •

مباشر  مجموعة من املعتقدات والقيم واألعراف املنظمية واملعايير التي يشارك فيها األفراد مع بعضهم البعض، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر وغير  

  (.2017أصحاب القرار في املنظمة )العمري،  باملعتقدات والقيم التي يحملها املسؤولون والقادة و   متأثرة املنظمة وعلى سلوكياتهم، وتلك الثقافة تنشأ  

املعرفة والتي يكون تركيزها على مستقب  املنظمي والفردي، وتفعيل دور  التعلم  التي تكون داعمة ومشجعة ومحفزة على  املنظمة  ل وتشكل ثقافة 

 ( 2013)املبيضين،  .التي تقود املنظمة الى التميز املنظمي املهمةاملنظمة تعد من األسباب 

 :التميز املنظميمقومات  .3.2.2

 (2007عدة مقومات ومن أهمها: )أبو النصر، يتطلب تحقيق التميز

 وتخطيط استراتيجي.  استراتيجية بالتكامل وأن يستند على رؤية مستقبلية، وأهداف  بحيث يتصف أن تمثل املنظمة بناء استراتيجي  •

 . بما هو مناسب  وتضع القواعد لتحمل املسؤوليات واألعمال، وضوابط اتخاذ القرارتحكم أداء املنظمة وإجراءات بحيث وجود سياسات  •

الداخلية والخارجية، ويعتمد التميز في األداء على أساس العمليات،    البيئية  التكيف مع املتغيرات  وقدرتها على  املنظمة باملرونة وإمكانية  تتمتعأن   •

 والعالقات، وتدفق املعلومات واملعرفة.  

للعمليات • التحليل  آليات  تحديد  خالله  من  يتم  الشاملة  الجودة  نظام  للجودة، ووضع  واألنشطة  وجود  الالزمة  والشروط  املواصفات  وتحديد   ،

   ها.وضمانالجودة تحقيق استراتيجيات ل

وفعال   • ناجح  إداري  معلومات  نظام  ملعالجتها،على    يعملوجود  الفعالة  والطريقة  ومصادرها،  املطلوبة  املعلومات  وحفظها،  وتبادلها،    تحديد 

 .محددواسترجاعها، وتشاركها ضمن ما هو 

 نحو ما هو مطلوب.  بالوضوح لتخطيط وجذب املوارد البشرية وتوجيهها  تتصفليات اآلقواعد و اليضع بحيث املوارد البشرية  اإلدارة وجود نظام  •

والوصف الوظيفي لكل وظيفة بما يعمل    األفراد داخل املنظمةوجود نظام إدارة األداء والذي يضع قواعد وآليات تحديد احتياجات املنظمة من   •

 على تنفيذ عمليات املنظمة. 

 ز املنظمي.للتخطيط وتوفير املوارد التي تحتاجها في تحقيق التمي ضروريةبحيث تكون  رتقوم بوضع معاييمتميزة وجود قيادة فعالة  •

 معوقات التميز املنظمي: .4.2.2

املنظمي، التميز  التي تحول دون تحقيق  العديد من األسباب  أو ظروف  و   توجد  أو داخلية  الىمعينة  قد تكون أسباب خارجية  املنظمات   قد تعيق 

 ( 92، 2011  ،داود)التميز املنظمي، ومن تلك األسباب كما ذكر  تحقيق

   .العليا وخاصة في املستويات اإلداريةواألفراد  رفض التطوير والتغيير في املنظمات، ومقاومته من قبل بعض العاملين •

  وعدم إمكانية تحقيقها. ليهاإ عدم وضوح األهداف والغايات وعدم وضوح طريقة تنفيذها والوصول  •

 وإبرازه.  العناصر البشرية والبنية التحتية الالزمة لكي يتم تحقيق التميز املنظمي توفر ضعف التحول املادي الالزم والهادف للمنظمات وعدم •

 وعدم انسيابية العمل. وعدم سهولتها  ، وتعقيد اإلجراءاتالعاليةاملركزية وجود  •

، وأنظمة الحوافز والرواتب القديمة، والتي  العاملينالصحيحة الختيار  القواعد واألسسذوي الكفاءة العالية وحسب املوارد البشرية  عدم اختيار •

 تؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي.
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 دائرة الجمارك األردنية: .3.2

 1922أول إدارة للجمارك في عام    بناء رافق تأسيس إمارة شرق األردن،  
ً
برئاسة مجلس   ، حيث سميت مديرية املكوس واإلحصاء العام، وارتبطت إداريا

 
ً
  من أهدافها(، وكان املستشارين ) رئاسة الوزراء حاليا

ً
 الرسوم الجمركية.ب  اإلحصاء واملعاينة وجمع اإليرادات عن البضائع الواردة إلى البالد، وتسمى حاليا

تأسيسها، فمنذ عام   تسميات منذ  الدائرة عدة  والتجارة   1935وحتى    1926وأطلق على  الجمارك  ثم مديرية  واملكوس،  الجمارك  سميت مديرية 

، وسميت وزارة املالية / الجمارك منذ عام 1956وحتى   1951وزارة التجارة / الجمارك للفترة من عام  وسميت  ،  1951و 1936والصناعة للفترة ما بين عامي  

 األردنية.  دائرة الجمارك اسم ولغاية اآلن  الوقت، حيث أطلق عليها منذ ذلك 1983وحتى عام  1956

 والتميز املنظمي من وجهة نظر الباحثين: االستراتيجية تجربة دائرة الجمارك األردنية في التوجهات  .4.2

رسم خريطة ملسار العمل وإدارته بحيث يكون ركيزة أساسية من أجل نجاح وتقدم   تساهم فيفي دائرة الجمارك األردنية  االستراتيجية  اتإن التوجه

بمراحل مخططة   االستراتيجية    اإلدارة خطوة واحدة منفصلة، بل هو متداخل ضمن عملية    االستراتيجيفلسفة املنظمة وأهدافها. وال يمكن اعتبار التوجه  

اتخاذ القرار وأداء املنظمة بحيث يكون ناتج عن جهود متعاونة ومتكاثفة لجميع ال عاملين واألفراد داخل املنظمة مما يؤثر بشكل أساس ي على عمليات 

 الحالي واملستقبلي وتلبية احتياجات املستفيدين. 

وتحليل  فالتوجه السوقي في دائرة الجمارك األردنية يعبر عن قيام املنظمة بمجموعة من األنشطة التي تخدم املستفيدين وتتمثل بجمع البيانات  

واهتمت املعلومات عن املستفيدين ودراسة نقاط القوة والضعف لألعمال وللخدمات وتوظيف نتائج التحليل واستخدامها في تلبية الحاجات والرغبات، 

ا في أنشطة وخدمات املنظمة دائرة الجمارك األردنية بالتوجه نحو التعلم وإدارته بين األفراد من خالل التشجيع نحو التعلم وكيفية إدارة املعرفة وتوظيفه

، ودائرة الجمارك األردنية تواكب استخدام التكنولوجيا وتطورها وتحاول ان تقوم بإدخالها بكافة عملياتها وأنشطتها مثل عمليات بما يفيد املستفيدين

ها كمشروع التراسل اإللكتروني والبوابات اإللكترونية االتصال والشحن والتسليم واملراقبة واستالم البضائع وإرسالها وإدخال التكنولوجيا في تقديم خدمات

اإللكتروني وغيرها من الخدمات، وذلك يزيد من وتيرة التميز والتطور واالب تكار واإلبداع في ونظام التتبع اإللكتروني لشاحنات الترانزيت ونظام األرشفة 

 العمل مما يحقق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمستفيدين.

و  للتجارة  الوطنية  النافذة  مشروع  مثل  السنوات  عبر  بها  تقوم  التي  الريادية  املشاريع  أهم  تمتلك  األردنية  الجمارك  دائرة  الروبوتات  وإن  مشروع 

غيرها من املشاريع و والدفع اإللكتروني ومشروع بنك املعرفة  والبوابات اإللكترونية    ونظام التتبع اإللكتروني،  ي،البرمجية من خال نظام السيكودا العامل

 ، والتوجه نحو التكلفة في دائرة الجمارك األردنية من خالل الريادية التي تهتم بها وكل ذلك يصب من أجل إبراز التميز املنظمي من خالل التوجه الريادي 

لية عمل آ العمل على السعي من خالل  تخفيض الكلف عبر السنوات في أنشطة سلسلة القيمة سواء كانت األنشطة الرئيسة والثانوية ومحاولة دمجها و 

إتباع  استراتيجية   التشغيل من خالل  تكاليف  اإلمكان من  وتخفيض قدر  التشغيلية  الخبرة  ومنحنى  الحجم  اقتصاديات  مناسبة استراتيجية  لتحقيق 

  السنوات.وواقعية تعمل على تحقيق الكفاءة التشغيلية بحيث يكون الهدف هو خفض التكاليف ومقارنتها عبر 

األولويات   األردن    االستراتيجيةومن  رؤية  الواردة ضمن محاور عمل  األردنية  الجمارك  وتحسين عمليات    2025لدائرة  الضريبية  اإليرادات  تعزيز 

ارك األردنية: الحفاظ على والتي تساهم بها دائرة الجم 2025وتشديد أحكامها ومن أهم املبادئ املستندة إليها وثيقة األردن التحصيل والحد من اإلعفاءات 

اال  للدولة واملحافظة على  العامة  املوازنة  النمو االقتصادي وضبط عجز  املالية، ودعم محركات  السياسات  الكلي وتطوير  املالي  املالي االستقرار  ستقرار 

 والنقدي، واالرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الجمركية املقدمة للمواطنين. 

اء إن التميز املنظمي هدف تسعى دائرة الجمارك األردنية لتحقيقه أو إبرازه وذلك من خالل خطة ذات منهج متكامل يجمع ما بين التخطيط لألدو 

د املنظمة تقو واملوارد والقدرات وما بين القيادة املتميزة الهادفة للنجاح من خالل رسم الطريق نحو النجاح وتأسيس قاعدة من مستويات اإلبداع التي  

 نحو التميز وإضافة قيمة ذات فائدة للمستفيدين. 

من خالل وضع خطة متكاملة وشاملة محددة بفترات  االستراتيجية  من وجهة نظر الباحثين التميز في دائرة الجمارك األردنية كان من خالل تميز  و 

حيث شملت على الرؤية والرسالة وتم تعميمها على موقع اإللكتروني الرسمي   لية عملهاآ زمنية بينت فيها التصورات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية و 

التي تسعى الى تحقيقها باألخذ  االستراتيجية  لها ومن خالل إدارة املوارد البشرية بتوجيه املوظفين على تحقيقها وتنفيذها ووضعت قائمة بينت فيها األهداف  

 .بعين االعتبار أصحاب املصالح

األهداف   لألعوام  ستراتيجية  اال ومن  تم وضعها  بنسبة    2022-2020التي  الجمركية  اإليرادات  والشركاء،    %5زيادة  املصلحة  أصحاب  وزيادة رضا 

، وزيادة كفاءة عمليات الرقابة الجمركية) الضبط الجمركي( %40، وزيادة كفاءة عمليات التخليص الجمركي بنسبة  %8ومتلقي الخدمة، واملجتمع بنسبة 

 . %7وزيادة فعالية األداء والقدرات املؤسسية بنسبة  %20، واملساهمة في االستدامة البيئية بتخفيض نسبة الغازات املنبعثة بنسبة %30بنسبة 

القيادة   الفوتميز  االتصاالت  نظام  كانت من خالل  األردنية  الجمارك  دائرة  كان  في  والقيادة سواء  األفراد  بين  والتكامل  التفاعل  يحقق  الذي  عال 

األفرا  القيادة  األعمال بطريقة سهلة وسريعة، كما تدعم  املفتوح حيث ساعد على كيفية تحقيق  الباب  أو حتى بسياسة   
ً
أو ورقيا  

ً
د من خالل إلكترونيا

 .أساليب وطرق التحفيز املعنوية واملالية وذلك حسب اإلنجازات
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ملي وتعاوني  وتميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية يأتي من مدى وضوحه وقدرته على ربط املستويات والوظائف واملهام واألفراد بشكل تكا

العالقات الجمركية والقدرة على تطبيق ما يحدده بشكل ينجز األعمال ذات الفائدة وأن يحقق األهداف املخطط لها، والتوسع بالربط اإللكتروني وتطوير  

.
ً
 ودوليا

ً
دائرة الجمارك األردنية بوجود نظام متطور للموارد البشرية بحيث يوضح األسس واملنهج الذي تتعامل به مع وتهتم  مع اإلدارات الجمركية إقليميا

العقبات وتشجيعهم ودعمهم، وتركز العمل ومواجهة  أداء  العمل، ومن على تطويرهم و   املرؤوسين واألفراد وتساعدهم على  احتياجات  تنميتهم حسب 

املعمول بها بما ينسجم مع أعمالها واالستمرار في بناء القدرات، وتميز الثقافة  تطلعات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية املراجعة املستمرة لإلجراءات  

 في تكوين شخصية وسلوك العاملين،    املنظمية في دائرة الجمارك األردنية ينبع بتميز التأثير الذي يتم نشره بين األفراد
ً
 مهما

ً
وباالهتمام به ألنه يعد عامال

 وحث العاملين على مكافحة التهريب واألنشطة التجارية الغير مشروعة. 

رة  للدائ  استراتيجية  وهناك مسيرة لإلبداع والتميز لدائرة الجمارك األردنية بتحديدها خطة واضحة للمستقبل من تطلعات مستقبلية ومن خطة  

   2022-  2020لألعوام  
ً
في أمن وتسهيل التجارة عبر الحدود، ورسالتها بإيجاد بيئة تنافسية   والتي تضمنت رؤيتها بأن األردن من أفضل عشرين دولة عامليا

 عادلة لقطاع األعمال، واملساهمة في زيادة تنافسية االقتصاد الوطني، وحماية وأمن املجتمع، من خالل تقديم خدمات جمركية متميزة للمتع
ً
 املين، وفقا

مع   الفّعال  والتنسيق  بالتعاون  العاملية  املمارسات  الشركاءألفضل  واملرحلة كافة  ينسجم  بما  بها  املعمول  واإلجراءات  للتشريعات  املستمرة  واملراجعة   ،

 القادمة ملواكبة التطورات املتسارعة على إدارة التجارة.  

 ومن التطلعات املستقبلية لدائرة الجمارك األردنية إلبراز التميز في أعمالها:  

العمليات • الجمركية  واألنشطة  رقمنة  للمملكة  والخدمات  االقتصادي  النمو  في  للمساهمة  إجراءاتها  وتسهيل  التجارة  تكاليف  األردنية   لتخفيض 

 الهاشمية.

 العاملية.   الجمركية ومواكبة أفضل املعاييرواألنشطة املتعلقة بتطوير العمليات و  املرتبطة بالجمركتنفيذ وتطبيق املشاريع  •

. بين أعمالها  التوسع بالربط اإللكتروني •
ً
 ودوليا

ً
 وتطوير العالقات الجمركية مع اإلدارات الجمركية إقليميا

التهريب   • املخاطر ومكافحة  والعمل على الحد منه  مكافحة  املشروعة من خالل تطوير عمليات االستخبار الجمركي وإدارة  واألنشطة التجارية غير 

 واألنشطة غير املشروعة. التهريب

 حسب أفضل املمارسات والسياسات الجمركية.  واإلمكانيات لقدراتاالستمرار في بناء ا  •

زيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية والقدرة على التنبؤ و   موارد البشرية ومنتسبي دائرة الجمارك األردنيةاالستمرار في بنـاء قـدرات   •

 . وتنفيذها بها

 حديثة لفحص الحاويات والشاحنات واملركبات باألشعة.  ومعدات الجمركية بأجهزة والدوائر  املراكز بتزويد االستمرار •

اإلفراج  وقتة ذات الصلة بتقليص الحديثبالخدمات الجمركية  والتوجيه والتواصل مع مجتمع األعمال والتعريف املستمر اتالعالق وزيادة  توثيق •

 عن البضائع.

   :منهج الدراسة  .3

 :الدراسةنوع  .1.3

تعد هذه الدراسة إيضاحية من حيث الغرض، وتطبيقية من حيث الطبيعة، وذلك كونها تربط بين السبب واألثر، وتسعى لدراسة أثر التوجهات  

   في دائرة الجمارك األردنية.في التميز املنظمي  االستراتيجية 

 منهج الدراسة: .2.3

هات اعتمد الباحثين املنهج الكمي )الوصفي التحليلي( وذلك ملناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة، حيث تم وصف متغيرات الدراسة املتمثلة بالتوج

ضمن املستويات   كمتغير مستقل، والتميز املنظمي كمتغير تابع، ومن ثم تحليل إجابات أفراد العينة من العاملين في دائرة الجمارك األردنية االستراتيجية 

   اإلدارية العليا والوسطى على استبانة الدراسة الختبار فرضياتها واإلجابة عن أسئلتها.

 املتبعة في هذه الدراسة: االستراتيجية  .3.3

 املعاينة بغرض دراسة املتغيرات من خالل إجابات عينة الدراسة واملمثلة ملجتمع الدراسة الحالي.  استراتيجية تم االعتماد على  

  :مجتمع وعينة الدراسة .4.3

الوسطى( في دائرة الجمارك األردنية في األردن ويقدر عددهم   اإلدارة عليا، و  اإلدارة يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في املستويات اإلدارية )

، ويعمل بها )88)
ً
 68( مديرية ومركزا

ً
 535الوسطى )  اإلدارة )مدير عام، مستشار، مدير مديرية، مدير دائرة( وفي    العليا  اإلدارة في    ( موظفا

ً
  اإلدارةفي    ( موظفا
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 في اإلدارتين  603سم، رئيس وحدة( في دائرة الجمارك األردنية، ويقدر عددهم كامال )الوسطى )مساعد مدير مديرية، مساعد مدير دائرة، رئيس ق
ً
( موظفا

 (2020 ،دائرة الجمارك األردنية  -)قسم إدارة املوارد البشرية  .العليا والوسطى

 
ً
 على حجم املجتمع    254أن العينة املمثلة للمجتمع هي )  علما

ً
الكلي بحيث يكون هامش الخطأ املسموح به فردا( حسب جدول العينات واعتمادا

استبانة على موظفي دائرة الجمارك األردنية بمستوياته اإلدارية )العليا،  270وقد تم توزيع    (.Sekaran & Bougie, 2016 ;2020%( )النجار وآخرون، 5)

التحليل، وقد تم استرداد ) أن عدد  258والوسطى( بهدف ضمان استرداد عدد ال يؤثر على جودة مخرجات  تبين  استبانة منها، وبعد فرز االستبانات   )

 %(. 92.96( ما يشكل ما نسبته )251الصالح منها للتحليل )

 :طرائق جمع البيانات .5.3

الثانوية:   • العالقة،    االعتمادتم  املصادر  ذات  واألجنبية  العربية  واملراجع  الكتب  في  تمثلت  والتي  الثانوية  البيانات  على  النظري  اإلطار  كتابة  في 

العنكبوتية روالدوريات، واملقاالت، والتقاري الشبكة  الدراسة، والبحث واملطالعة في مواقع  تناولت موضوع  التي  السابقة  ، واألبحاث، والدراسات 

ف الباحثة من اللجوء لهذه املصادر، التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام  املختلفة. وكان هد

 عن آخر املستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة الحالية. 

اسة )االستبانة(، حيث تم تطويرها لتغطي متغيرات تتمثل البيانات األولية بالبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أداة الدر املصادر األولية:   •

 الدراسة، وباستعمال عبارات تقيميه لتحديد إجابات عينة الدراسة اعتمادا على الدراسات السابقة. 

 داة الدراسة: أثبات صحة و  .6.3

 داة الدراسة: أصحة  .1.6.3

ذوي   املحكمين  من  مجموعة  على  )االستبانة(  الدراسة  أداة  عرض  الحكومية  تم  األردنية  الجامعات  من  عدد  في  األكاديمية  والخبرة  االختصاص 

 وقد تم االخذ بالعديد من املالحظات الواردة للوصول 18والخاصة، حيث بلغ عددهم )
ً
 .لى الشكل النهائي لالستبانةإ ( محكما

 داة الدراسة:أثبات  .2.6.3

( 1.0( حيث "كلما كانت قيمة املعامل أقرب إلى )(Cronbach’s Alphaالداخلي كرونباخ ألفا    االتساقلقد تم التأكد من ثبات األداة من خالل معامل   

  (. 2020; النجار واخرون ،   & Bougie, 2016, 180)   Sekaran (" 0.70الحد األدنى ملعامل الثبات املقبول ) أعلى. ويعتبركان الثبات 
ً
إلجابات األفراد  وتبعا

 ( يبين قيم ألفا.  1 ( والجدول  .، والتميز املنظمياالستراتيجيةاملسـتجيبين فيما يتعلق بمتغيرات الدراسـة، والتي تتمثل في التوجهات 

 جدول معامل كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة (: 1)جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات  األبعاد 

 969. 25 االستراتيجية  التوجهات 

 884. 5 التوجه نحو السوق 

 894. 5 التوجه نحو التعلم 

 906. 5 التوجه نحو التكنولوجيا

 894. 5 التوجه الريادي 

 894. 5 التوجه نحو التكلفة 

 973. 25 تميز املنظمي ال

 905. 5 االستراتيجية تميز 

 901. 5 تميز القيادة

 898. 5 تميز الهيكل التنظيمي

 898. 5 تميز املرؤوسين

 885. 5 تميز الثقافة املنظمية 

 
 
 SPSS لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي املصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( كما بلغت قيمة  0.906  - 0.884(، وقد تراوحت بين )االستراتيجيةقيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد املتغير املستقل )التوجهات ( 1يبين الجدول )

 ,Sekaran & Bougie) ( وهذا يدل على وجود اتساق داخلي عال في أبعاد املتغير املستقل0.70( وهي أكبر من )0.969ككل ) االستراتيجية ألفا للتوجهات 

(، كما بلغت قيمة ألفا للتميز املنظمي ككل  9050. -8850.قيم معامل االتساق الداخلي ألبعاد املتغير التابع )التميز املنظمي(، وقد تراوحت بين )و   (.2016

  ( وهذا يدل على وجود اتساق داخلي عال في أبعاد املتغير التابع.0.70( وهي أكبر من )0.973)

 ( اآلتي:  2( درجات، وفق ما هو موضح في الجدول )5-1( الخماس ي ، والذي يتكون من )Likertمتغير باستخدام مقياس ليكرت )ولقد تم قياس كل 
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 مقياس ليكرت الخماس ي  :(2جدول )

افقة    درجة املو
 
  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جدا

 
 بدرجة منخفضة جدا

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 : األساليب اإلحصائية املستعملة .7.3  

 Statistical Package for Social Sciencesلإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، سيتم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

- SPSS :كما يلي 

 
 
الوصفي  أوال الدراسة  :  Descriptive Statistic Measures: أساليب اإلحصاء  أفراد  والتي لغايات وصف خصائص عينة  والوظيفية،  الديموغرافية 

 تشمل:

 التكرارات: لوصف الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة. •

 النسب املئوية: لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة.  •

 الوسط الحسابي: لقياس متوسط إجابات املعنيين باإلجابة عن فقرات االستبانة. •

 ياس مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي. االنحراف املعياري: لق •

لكل  األهمية النسبية: يتم تحديدها عند التعليق على املتوسطات الحسابية طبقا لصيغة معتمدة، ووفقا ملقياس ليكرت الخماس ي لبدائل اإلجابة   •

 والتي تم تحديدها طبقا للمقياس التالي: فقرة 

 طول الفئة =      
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

 عدد املستويات

5- 1 
= 

4 
= 1.33 

3 3 

 وبذلك تكون األهمية النسبية: 

   2.34أقل من  –1أهمية نسبية منخفضة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

 3.67أقل من  – 2.34أهمية نسبية متوسطة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

   5 –  3.67أهمية نسبية مرتفعة إذا بلغ املتوسط الحسابي من  •

 
 
 سيتم معالجة البيانات التي جمعت عن طريق االستبانة )أداة الدراسة( باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية: اإلحصاء التحليلي: ثانيا

(SPSS)  :واشتملت على األساليب اإلحصائية اآلتية  

 للتعرف على مدى ثبات مقاييس الدراسة من خالل قياس درجة االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة. Cronbach Alpha الثباتمعامل  •

ملعرفة مدى مالءمة بيانات الدراسة لتحليل االنحدار املتعدد، والتحقق من خلو البيانات من : Multicollinearityاختبار االرتباط الخطي املتعدد  •

إليجاد مدى االرتباط الذاتي بين    Pearson Correlationارتباط بيرسون  ، حيث تم استخدام  تباط الخطي شبه التام بين متغيرين أو أكثرمشكلة االر 

من عدم وجود ارتباط عاٍل  للتأكد Variance Inflation Factor (VIF)أبعاد كل متغير من متغيرات الدراسة، كما تم اختبار معامل تضخم التباين 

 اخل خطي بين أبعاد املتغير املستقل.وتد

البسيط   • االنحدار  تابع، حيث  Simple Regressionمعامل  واآلخر  أحدهما مستقل  بين متغيرين  األثر  للتحقق من وجود  في  سي:  استخدامه  تم 

 املتغير التابع. الدراسة الحالية للتحقق من أثر املتغير املستقل في املتغير الوسيط، وأثر املتغير الوسيط في 

 : للتحقق من أثر أبعاد املتغير املستقل في املتغير التابع. Multiple Regressionمعامل االنحدار املتعدد  •

 مالئمة أنموذج الدراسة: اختبار  .8.3

 واالرتباط الخطي املتعدد القياس ي    االرتباط  اختبار، فقد تم اجراء  املعملية  واالختباراتالخطي    االنحدارمدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل    الختبار

 الذاتي، وذلك على النحو التالي: 

ختبار مدى مالئمة بيانات الدراسة لتحليل  لقد تم اجراء اختبار االرتباط الخطي املتعدد ال   (:Multicollinearityالخطي املتعدد )  االرتباط اختبار  •

كشف عن مشكلة االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة املستقلة، ويبين الجدول  االنحدار، حيث تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون لل

  ( مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة املستقلة3)
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 مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة املستقلة : (3جدول ) 

  

 

 

 

 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

الجدول  )  (3)  يوضح  أقل من  أن جميعها  املستقل، فتبين  املتغير  أبعاد  بيرسون بين  ارتباط  (، وهذا يدل على عدم وجود  0.80مصفوفة معامالت 

 ,Gujarati & Porterظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين أبعاد املتغير املستقل، وبناء عليه، تخلو البيانات من مشكلة االرتباط الخطي العالي املتعدد )

2009) . 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:  .9.3

 وصف خصائص عينة الدراسة: .1.9.3

)النوع االجتماعي، والفئة العمرية، واملؤهل العلمي، وعدد  ( توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية والتي تشمل  4يبين الجدول )

 سنوات الخبرة العملية(. 

افية  :(4جدول )  توزيع افراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغر

 النسبة املئوية %  التكرار  الفئة املتغير 

 %  84.9 213 ذكر الجنس 

 %  15.1 38 أنثى 

 % 8.4 21 سنة  30أقل من  الفئة العمرية

 % 30.3 76 سنة  40أقل من -30

 % 34.3 86 سنة 50أقل من  – 40

 % 27.1 68 سنة فأكبر  50

 % 17.5 44 دبلوم متوسط فما دون  املؤهل العلمي 

 % 53.0 133 بكالوريوس

 % 21.1 53 ماجستير 

 % 8.4 21 دكتوراه 

 % 15.9 40 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة العملية 

 % 12.0 30 سنوات  10أقل من  –سنوات  5

 % 27.5 69 سنة  15أقل من  –10

 % 44.6 112 سنة فأكثر  15

 100 251 املجموع 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                          
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 وصف متغيرات الدراسة: .2.9.3

 :االستراتيجيةالتوجهات  •

 االستراتيجية ( أن مستوى األهمية النسبية ملتغير )التوجهات 5يوضح الجدول رقم )
ً
(  3.688606، حيث بلغ املتوسط الحسابي العام )( كان مرتفعا

( املعياري  )0.6794180واالنحراف  بلغ  حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  التكنولوجي(  )التوجه  البعد  احتل  وقد  معياري 3.775299(.  وبانحراف   )

(0.7682886  )( حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  الريادي(  )التوجه  البعد  احتل  حين  في  مرتفعة،  نسبية  معياري 3.646215وبأهمية  وبانحراف   )

وإل0.7806251) املخاطر  إلى مشاريع عالية  امليل  تفضل  بأنها ال  ثقة  لديها  األردنية  الجمارك  دائرة  أن  إلى  ذلك  يعزى  وقد  نسبية متوسطة،  وبأهمية  ى ( 

 رة باستكشاف فرص غير مالئمة لها.املخاط

افات املعيارية، و  :(5جدول )  االستراتيجية  تغيرات التوجهات األهمية النسبية ملنتائج املتوسطات الحسابية، واالنحر

 األهمية النسبية  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 متوسطة  4 7444387. 3.650996 التوجه نحو السوق  1
 مرتفعة  2 7336389. 3.711554 التوجه نحو التعلم  2

 مرتفعة  1 7682886. 3.775299 التوجه نحو التكنولوجيا 3
 متوسطة  5 7806251. 3.646215 التوجه الريادي 4
 متوسطة  3 . 7438476 3.658964 التوجه نحو التكلفة 5

 مرتفعة  6794180. 3.688606 االستراتيجية املقياس العام للتوجهات 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                           
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 التوجه نحو التكلفة  التوجه الريادي  التوجه التكنولوجي  التوجه نحو التعلم  التوجه نحو السوق  املتغير 

 - - - - 1 التوجه نحو السوق 

 - - - 1 **0.793 التوجه نحو التعلم 

 - - 1 **0.775 **0.697 التوجه التكنولوجي 

  1 **0.790 **0.779 **0.729 التوجه الريادي 

 1 **0.846 **0.758 **0.756 **0.719 التوجه نحو التكلفة 
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 التميز املنظمي:  •

( رقم  الجدول  )6يوضح  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،
ً
متوسطا كان  املنظمي(  )التميز  ملتغير  النسبية  األهمية  مستوى  أن   )3.623426  )

( وبأهمية نسبية مرتفعة، في  3.746614( املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )االستراتيجية(. وقد احتل البعد )تميز  0.6960042واالنحراف املعياري )

الحاجة إلى ضرورة تحسين    ( وبأهمية نسبية متوسطة، مما يبرز3.566534حين احتل البعد )تميز الثقافة املنظمية( املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )

 مستوى التميز في الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك األردنية. 

افات املعيارية، واألهمية النسبية ملتغيرات التميز املنظمي :(6جدول )  نتائج املتوسطات الحسابية، واالنحر

 األهمية النسبية  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد  الرقم 

 مرتفعة  1 7398503. 3.746614 االستراتيجية تميز  1

 متوسطة  4 7550943. 3.570518 تميز القيادة 2

 متوسطة  3 7554833. 3.611155 تميز الهيكل التنظيمي 3

 متوسطة  2 7726191. 3.622311 تميز املرؤوسين  4

 متوسطة  5 7501437. 3.566534 تميز الثقافة املنظمية 5

 متوسطة   6960042. 3.623426 املقياس العام للتميز املنظمي 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي                           
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( مرتفعة وكان باملرتبة االولى  االستراتيجية)التوجهات    جابات العينة على فقرات الدراسة أن األهمية النسبية للمتغير املستقلإ بينت نتائج تحليل  

( بالتوجهات  3.688606بمتوسط حسابي  األردنية  الجمارك  دائرة  العينة من  افراد  اهتمام  ويدل هذا على  املتوسطات  االستراتيجية(  أن  تبين  ، كذلك 

( وبأهمية نسبية متوسطة وهذا يؤكد على ضرورة زيادة االهتمام والتحسين بشكل أكبر من مجتمع  3.623426الحسابية للمتغير التابع )التميز املنظمي( )

 .( يوضح ذلك 7اسة بالتميز املنظمي في دائرة الجمارك األردنية. والجدول )الدر 

 األهمية النسبية ملتغيرات الدراسة  :(7) جدول 

 األهمية النسبية  الرتبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم

 مرتفعة 1 6794180. 3.688606    االستراتيجية التوجهات  1

 متوسطة 2 6960042. 3.623426 املنظمي التميز  2

 فرضيات الدراسة:  اختبار  .4

التوجه نحو  بأبعادها )  االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة: "Ho1)الفرضية الرئيسة األولى )  .1.4

رة الجمارك السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائ

 ."األردنية

(، كما هو موضح في الجدول  (Standard Multiple Linear Regressionالخطي املتعدد القياس ي    االنحدارتم إخضاع الفرضية األولى إلى تحليل  

(8:) 

 ارك األردنية (: نتائج تحليل االنحدار املتعدد القياس ي لتأثير التوجهات االستراتيجية  بأبعادها في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجم8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة املوجبة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل  R=0.907أن معامل االرتباط  )(  8تشير نتائج الجدول )

(، وبمستوى 226.888املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )التميز املنظمي( هو أثر إيجابي ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

%( من التباين في )التميز املنظمي( يمكن  82.2( وهي تشير إلى أن )2R=0.822، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05قل من  ( وهو أ  = 0.000Sigداللة )

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

املتغير  

 التابع

 ملخص النموذج 

Model Summery 

 التباينتحليل 

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficient 

R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

التميز 

 املنظمي 

.907a .822 226.888 .000b   009. 2.630 123. 044. 115. التوجه نحو السوق 

 002. 3.088 166. 051. 157. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.055 .045 .061 1.243 .215 

 000. 5.025 292. 052. 260. التوجه الريادي 

 000. 6.449 350. 051. 327. التوجه نحو التكلفة 
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عنده هي   t(، وأن قيمة  0.044وبوجود خطأ معياري )(  0.115عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت   Bأما قيمة    ،مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي   ( 0.05وهو أقل من )(،Sig=0.009(، وبمستوى داللة )2.630)

(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت Sig = 0.002وبمستوى داللـة )(،  3.088عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.051( وبوجود خطأ معياري )0.157)

(، مما يشير Sig=0.215(، وبمستوى داللة )1.243عنده هي )  t(، وقيمـة  0.045( وبوجود خطأ معياري )0.055عند بعد )التوجه نحو التكنولوجيا( )  Bقيمة  

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.052( وبوجود خطأ معياري )0.260عند بعد )التوجه الريادي( قد بلغت )  Bإلى أن هذا البعد غير معنوي. في حين كانت قيمة  

وبوجود   (0.327عند بعد )التوجه نحو التكلفة( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig= 0.000(، وبمستوى داللـة )5.025)

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000(، وبمستوى داللـة )6.449عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.051خطأ معياري )

  :وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الرئيسة األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة

التوجه    التوجه نحو التعلم،  بأبعادها )التوجه نحو السوق،  االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في التميز املنظمي بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك األردنية.  نحو التكنولوجيا، 

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية    للتوجهات (  0.05) مستوى داللة:" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  (Ho1-1 )الفرضية الفرعية األولى.  1.1.4

 في دائرة الجمارك األردنية".   االستراتيجية  نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  

 والختبار الفرضية الفرعية األولى، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:  

 االستراتيجية في تميز  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 9جدول )

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
  SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل )التوجهات  R = 0.881( أن معامل االرتباط  )9تشير نتائج الجدول )

 = Sig(، وبمستوى داللة )169.550املحسوبة هي )  F( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة  االستراتيجية( على املتغير التابع )تميز  االستراتيجية  

( يمكن تفسيره االستراتيجية  %( من التباين في )تميز   77.6( وهي تشير إلى أن )2R= 0.776، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05( وهو أقل من  0.000

 ( مجتمعة. االستراتيجية من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.052( وبوجود خطأ معياري )0.073بلغت )عند بعد )التوجه نحو السوق( قد    Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود  0.159عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  Sig=0.162(، وبمستوى داللة )1.403)

عند بعد    B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  Sig = 0.009ة )(، وبمستوى داللـ2.625عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.061خطأ معياري )

مما يشير إلى ان هذا البعد (،Sig=0.014(، وبمستوى داللة )2.469عنده هي )  t(، وقيمـة  0.053( وبوجود خطأ معياري )0.131)التوجه نحو التكنولوجيا( )

)التوجه    Bوقيمة    غير معنوي. بعد  )عند  بلغت  قد  )0.178الريادي(  وبوجود خطأ معياري  قيمة  0.062(  وأن   ،)t  ( هي  داللـة 2.877عنده  وبمستوى   ،)

(Sig=0.004 مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة ،)B ( قد بلغت )(، وأن 0.061( وبوجود خطأ معياري )0.404عند بعد )التوجه نحو التكلفة

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000مستوى داللـة )(، وب6.674عنده هي ) tقيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية األولى ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه  االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 . "في دائرة الجمارك األردنية االستراتيجية  نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز 

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة   ":(Ho1-2 )الفرضية الفرعية الثانية.  2.1.4

 ."ردنيةنحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األ 

 الفرعية الثانية، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:والختبار الفرضية 

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 املعامالت جدول 

Coefficient 
R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

تميز 

 االستراتيجية  

.881a .776 169.550 .000b   162. 1.403 074. 052. 073. التوجه نحو السوق 

 009. 2.625 158. 061. 159. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.131 .053 .136 2.469 .014 

 004. 2.877 188. 062. 178. التوجه الريادي 

التوجه نحو  

 التكلفة 

.404 .061 .407 6.674 .000 
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 في تميز القيادة  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 10جدول ) 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي 
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( الجدول  نتائج  )10تشير  االرتباط   أن معامل   )R =0 .816 املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  يشير   )

 Sig(، وبمستوى داللة )97.889املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )تميز القيادة( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

%( من التباين في )تميز القيادة( يمكن تفسيره من   66.6( وهي تشير إلى أن )2R 666. =ر أن قيمة معامل التحديد )، حيث ظه0.05( وهو أقل من 0.000 =

 ( مجتمعة.  االستراتيجية خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065معياري )( وبوجود خطأ  0.079عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود 0.151عند بعد )التوجه نحو التعلم ( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  Sig= 0.224(، وبمستوى داللة )1.219)

عند بعد   Bير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  (، مما يشSig = 0.047(، وبمستوى داللـة )1.993عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.076خطأ معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا Sig=0.793(، وبمستوى داللة )0.262  - عنده هي )  t(، وقيمـة  0.066( وبوجود خطأ معياري )0.017 -)التوجه نحو التكنولوجيا( )

م بتميز القيادة يتطلب نظرة شاملة للمنظمة وعدم التركيز فقط على التوجه البعد غير معنوي ويمكن تفسير االتجاه السلبي للعالقة في ضوء أن االهتما

التكنولوجيا قيمة    نحو  ان  فيها  تبين  )  Bوالتي  بلغت  قد  الريادي(  )التوجه  بعد  )  )0.311عند  معياري  خطأ  قيمة  0.077وبوجود  وأن   ،)t   هي عنده 

( وبوجود  0.356عند بعد )التوجه نحو التكلفة( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig= 0.000(،وبمستوى داللـة )4.047)

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.000(، وبمستوى داللـة )4.719عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075خطأ معياري )

 العدمية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة القائلة:وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية 

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه  االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 ."نحو التكنولوجيا ،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية

بأبعادها )التوجه    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) : "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (Ho1-3)الفرضية الفرعية الثالثة  .3.1.4

السوق، التعلم،  نحو  نحو  التكنولوجيا،  التوجه  نحو  الجمارك   التوجه  دائرة  في  التنظيمي  الهيكل  تميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  التوجه 

 األردنية".

 وكانت النتائج كما يلي:  والختبار الفرضية الفرعية الثالثة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد،

 في تميز الهيكل التنظيمي  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 11جدول )

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي      
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

 ملخص النموذج  املتغير التابع
Model Summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول املعامالت 
Coefficient 

R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

 224. 1.219 078. 065. 079. التوجه نحو السوق   816a .666 97.889 .000b. تميز القيادة

 047. 1.993 146. 076. 151. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

- .017 .066 - .018 - .262 .793 

 000. 4.047 322. 077. 311. التوجه الريادي 

 000. 4.719 351. 075. 356. التوجه نحو التكلفة 

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficient 
R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

تميز الهيكل 

 التنظيمي 

.820a .672 100.323 .000b   التوجه نحو

 السوق  

.118 .065 .117 1.831 .068 

 043. 2.035 148. 075. 153. التوجه نحو التعلم 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.031 .066 .032 .474 .636 

 000. 4.383 346. 076. 335. التوجه الريادي 

التوجه نحو  

 التكلفة 

.255 .075 .251 3.402 .001 
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( الجدول  نتائج  )11تشير  االرتباط   أن معامل   )R = 0.820 املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  ( يشير 

(، وبمستوى 100.323املحسوبة هي )  F( على املتغير التابع )تميز الهيكل التنظيمي( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية )التوجهات 

( أقل من  Sig = 0.000داللة  )50.0( وهو  التحديد  قيمة معامل  أن  )0.6722R=، حيث ظهر  أن  إلى  تشير  وهي  الهيكل   67.2(  )تميز  في  التباين  %( من 

 ( مجتمعة. االستراتيجية التنظيمي( يمكن تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065وبوجود خطأ معياري )(  0.118عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

(وبوجود 0.153عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت )  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. أما قيمة  =0.068Sig(، وبمستوى داللة )1.831)

عند بعد   Bمما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة    (،= 0.043Sig(، وبمستوى داللـة )2.035عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.075خطأ معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا البعد =0.636Sig(، وبمستوى داللة )0.474عنده هي )  t(، وقيمـة  0.066( وبوجود خطأ معياري )0.031)التوجه نحو التكنولوجيا( )

(، وبمستوى 4.383عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.076( وبوجود خطأ معياري )0.335( قد بلغت )التوجه الريادي عند بعد )  Bغير معنوي. في حين كانت قيمة 

(، 0.075(وبوجود خطأ معياري )0.255( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو التكلفة B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة Sig=0.000داللـة )

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig=0.001(، وبمستوى داللـة )3.402عنده هي ) tوأن قيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق ،التوجه نحو التعلم ،التوجه   االستراتيجية للتوجهات   (  0.05) مستوى داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  "

 . "نحو التكنولوجيا،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية

الرابعة  .4.1.4 الفرعية  عند مستوى داللة(Ho1-4)الفرضية  ذو داللة إحصائية  أثر  يوجد  بأبعادها   االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) : "ال 

في دائرة الجمارك    التوجه نحو التكنولوجيا،   التوجه نحو التعلم،   )التوجه نحو السوق،  في تميز املرؤوسين  التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( 

 األردنية".

 املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:والختبار الفرضية الفرعية الرابعة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

 في تميز املرؤوسين  االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات  12) جدول  

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( يشير إلى العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع، كما أن أثر املتغير املستقل )التوجهات R = 0.828أن معامل االرتباط  )  (12)تشير نتائج الجدول  

قيمة  االستراتيجية   كانت  حيث  إحصائية،  داللة  ذو  أثر  هو  املرؤوسين(  )تميز  التابع  املتغير  على   )F  ( هي  داللة 106.563املحسوبة  وبمستوى   ،)

(0.000Sig= وهو أقل من )حيث ظ 0.05 ،( 2=0.685هر أن قيمة معامل التحديدR( وهي تشير إلى أن )ويمكن    68.5 )( من التباين في )تميز املرؤوسين%

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.065معياري )( وبوجود خطأ  0.172عند بعد )التوجه نحو السوق( قد بلغت )  Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

( وبوجود خطأ  0.122عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. أما قيمة  Sig=0.008(، وبمستوى داللة )2.660)

عند بعد  Bأن هذا البعد غير معنوي. وقد بلغت قيمة    (، مما يشير إلىSig =0 .107(، وبمستوى داللـة )1.617عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا Sig=0.251(، وبمستوى داللة )1.150عنده هي )  t(، وقيمـة 0.066( وبوجود خطأ معياري )0.076)التوجه نحو التكنولوجيا( )

(،  3.943عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.076( وبوجود خطأ معياري )0.302عند بعد )التوجه الريادي( قد بلغت )  Bالبعد غير معنوي. في حين كانت قيمة  

( وبوجود خطأ  0.257فة( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو التكل  B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة  Sig = 0.000وبمستوى داللـة )

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig = 0.001(، وبمستوى داللـة )3.428عنده هي ) t(، وأن قيمة 0.075معياري )

 ملخص النموذج  املتغير التابع

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficient 

R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

تميز 

 املرؤوسين 

.828a .685 106.563 .000b   التوجه نحو

 السوق  

.172 .065 .166 2.660 .008 

التوجه نحو  

 التعلم 

.122 .075 .115 1.617 .107 

التوجه نحو  

 التكنولوجيا

.076 .066 .075 1.150 .251 

 000. 3.943 305. 076. 302. التوجه الريادي 

التوجه نحو  

 التكلفة 

.257 .075 .248 3.428 .001 
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 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) إحصائية عند مستوى داللةيوجد أثر ذو داللة "

 ."التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة الجمارك األردنية نحو التكنولوجيا، 

بأبعادها    االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) "ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة:  (Ho1-5)  الفرضية الفرعية الخامسة   .5.1.4

التعلم، نحو  ،التوجه  السوق  نحو  التكنولوجيا،  )التوجه  نحو  دائرة   التوجه  في  املنظمية  الثقافة  تميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  التوجه 

 الجمارك األردنية". 

 والختبار الفرضية الفرعية الخامسة، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد، وكانت النتائج كما يأتي:  

 في تميز الثقافة املنظمية االستراتيجية (: * نتائج اختبار أثر أبعاد التوجهات 13جدول ) 

 لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي      
 
 SPSSاملصدر: من إعداد الباحثان استنادا

( الجدول  نتائج  )13تشير  االرتباط   أن معامل   )R = 0.846 (املستقل املتغير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقل  املتغير  بين  العالقة  إلى  يشير   )

 Sig(، وبمستوى داللة )123.704املحسوبة هي ) F( على املتغير التابع )تميز الثقافة( هو أثر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة االستراتيجية التوجهات 

%( من التباين في )تميز الثقافة املنظمية( يمكن    71.6( وهي تشير إلى أن )2R=0.716، حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد )0.05( وهو أقل من  0.000 =

 ( مجتمعة. االستراتيجية تفسيره من خالل التباين في )التوجهات 

عنده هي   t(، وأن قيمة  0.060( وبوجود خطأ معياري )0.133السوق( قد بلغت )عند بعد )التوجه نحو    Bأما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة  

(وبوجود خطأ 0.201عند بعد )التوجه نحو التعلم( قد بلغت ) B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. أما قيمة Sig = 0.027(، وبمستوى داللة )2.224)

عند بعد )التوجه   B(، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وقد بلغت قيمة  Sig =0 .004داللـة )  (، وبمستوى 2.900عنده هي ) t(، وأن قيمة  0.069معياري )

(، مما يشير إلى أن هذا البعد غير  Sig=0.357(، وبمستوى داللة )0.923عنده هي )  t(، وقيمـة  0.061( وبوجود خطأ معياري )0.056نحو التكنولوجيا( )

(، وبمستوى داللـة 2.479عنده هي )  t(، وأن قيمة  0.070( وبوجود خطأ معياري )0.175)التوجه الريادي( قد بلغت )  عند بعد Bمعنوي. في حين كانت قيمة  

(Sig = 0.014 مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. وكانت قيمة ،)B ( قد بلغت )وأن   (،0.069( وبوجود خطأ معياري )0.364عند بعد )التوجه نحو التكلفة

 (، مما يشير إلى أن هذا البعد معنوي. Sig = 0.000(، وبمستوى داللـة )5.264عنده هي ) tقيمة 

 وبناء على ما سبق، ال نقبل الفرضية العدمية الفرعية الخامسة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:

بأبعادها )التوجه نحو السوق،التوجه نحو التعلم،التوجه   االستراتيجية  للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

 ".التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك األردنية نحو التكنولوجيا، 

 الخاتمة .5

 النتائج:  . 1.5

بأبعادها )التوجه نحو   االستراتيجية  للتوجهات   (  0.05) الفرضية األولى أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  اختباربينت نتائج  

التعلم،  السوق، نحو  التكنولوجيا،  التوجه  نحو  دائرة    التوجه  في  بأبعاده مجتمعة  املنظمي  التميز  في  التكلفة(  نحو  التوجه  الريادي،  الجمارك التوجه 

 وينبثق عن الفرضية الرئيسة نتائج الفرضيات الفرعية اآلتية:   األردنية".

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 في دائرة الجمارك األردنية.  االستراتيجية التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  نحو التكنولوجيا،

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 حو التكلفة( في تميز القيادة في دائرة الجمارك األردنية. التوجه الريادي، التوجه ن نحو التكنولوجيا،

املتغير  

 التابع

 ملخص النموذج 

Model Summery 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coefficient 

R 

معامل  

 االرتباط 

2R 

معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

 T Sig t 

تميز 

 الثقافة 

 املنظمية 

.846a .716 123.704 .000b   027. 2.224 132. 060. 133. التوجه نحو السوق 

 004. 2.900 196. 069. 201. التوجه نحو التعلم 

 357. 923. 057. 061. 056. التوجه نحو التكنولوجيا

 014. 2.479 182. 070. 175. التوجه الريادي 

 000. 5.264 361. 069. 364. التوجه نحو التكلفة 
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التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية. التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز  نحو التكنولوجيا،

التوجه نحو التعلم ،التوجه  بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 الجمارك األردنية. نحو التكنولوجيا،التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز املرؤوسين في دائرة 

التوجه  التوجه نحو التعلم، بأبعادها )التوجه نحو السوق، االستراتيجية للتوجهات  (  0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة •

 األردنية. التوجه الريادي، التوجه نحو التكلفة( في تميز الثقافة املنظمية في دائرة الجمارك  نحو التكنولوجيا،

 مع نتائج دراسة كل من )دراسة األسمر،
ً
 االستراتيجية (، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة لدرجة الحاجة إلى التوجهات  2020تتفق هذه النتيجة جزئيا

الالزمة للتميز في قيادة التغيير األكاديمي واإلداري ،عدا عن    االستراتيجية  ودرجة الحاجة إلى التوجهات    الالزمة لتحقيق التميز األكاديمي وجاءت عالية،

في تعزيز املزايا التنافسية وأبعادها   االستراتيجي(، حيث أظهرت وجود أثر ذا داللة إحصائية للتوجه  2019اتفاقها بشكل عام مع نتائج دراسة )املواضية،

التشغيلية، املرونة  ب  )التميز،  القيادة  واالبتكار،  املؤسسات  االستراتيجيةالتحالفات    التكلفة،اإلبداع  لدى  معدل  كعامل  الريادية  اليقظة  خالل  من   )

 الحاصلة على جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز.

يات،  والتميز املؤسس ي)املوارد البشرية، العمالء، العمل  االستراتيجية  ( حيث أوضحت وجود عالقة ايجابية بين التوجهات  2019ودراسة )بكر وخيري،

أن العوامل املتعلقة بتكنولوجيا Al-adaileh ,2018)القيادة(، ودراسة   املعلومات كجزء من التوجه اإللكتروني،  والتي أظهرت  ( على اعتبار تكنولوجيا 

جيا املعلومات لها تأثير إحصائي املعلومات، وهي: قدرات تكنولوجيا املعلومات، والقيمة املنصورة التكنولوجيا املعلومات، والدعم التنفيذي األول التكنولو 

 . مباشر مهم على التميز التنظيمي بأبعاده )تميز القيادة ، تميز املوظفين ،تميز العمليات، تميز الثقافة، وتميز الهيكل التنظيمي(

( حيث أظهرت النتائج أن العالقة مترابطة حيث وجدت هذه الدراسة أن العالقة بين التميز التنظيمي Raoof et al, 2021وكما تتفق مع دراسة )

معرفة تأثير واألداء التنظيمي إيجابية وذات مغزى، وأظهرت النتيجة أن التميز التنظيمي هو وسيط جزئي في هذه العالقة حسب قيمة التباين وهدفت إلى 

الريادي وأداء الشركات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاد جنوب آسيا في الدور الوسيط للتميز التنظيمي، حيث التوجه   تخطيط موارد املؤسسة والتوجيه

 ( في هذه الدراسة. االستراتيجية الريادي أحد أبعاد املتغير املستقل )التوجهات 

 : التوصيات . 2.5

من أجل ابراز التميز املنظمي وتحقيق أعلى مستوى من   االستراتيجية  على القادة واإلداريين في منظمات القطاع الحكومي مواكبة تبني التوجهات   •

 تحقيقه في املنظمة باستمرار.

 بالخدمات ذات القيمة. العمل على تحديث خدمات دائرة الجمارك األردنية واألخذ بعين االعتبار أراء املستفيدين وتركيز االهتمام •

 . توسيع مدارك العاملين، وتبني املشاريع الجديدة واملدروسة والتشجيع على االبتكار التام في أعمالها واستكشاف الفرص الجديدة  •

   .العمل على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز املوارد املالية ودمج األنشطة لتقليل التكاليف •

املصالح بوضع  ضرور  • العاملين وأصحاب  اإلمكانات االستراتيجية  ة إشراك  الداخلية والخارجية في ضوء  التغيرات  املرونة ملواكبة  أن تحقق  بحيث 

 املتاحة لدائرة الجمارك األردنية. 

 القيادي.استقطاب وجذب القيادات ذات الكفاءة ودعم القيادات الحديثة ومنحهم الصالحيات الواسعة بهدف تحقيق التميز  •

االجتماعية   • الحياة  بين  التوازن  تحقق  وأن  الفعالة  واملشاركة  للحماس  داعمة  عمل  بيئة  وتوفير  أكبر  بشكل  وتشجيعهم  العاملين  قدرات  دعم 

 والتنظيمية من أجل إبراز التميز. 
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Abstract: This study aimed to identify the impact of strategic orientations on organizational excellence in the Jordan 
Customs Department. Researchers are fully aware of the importance of government sector organizations in the national 
economy in Jordan. The study was applied to the Jordan Customs Department. 
The questionnaire was used as a tool for data collection in the Jordan Customs Department. The number of them is 
estimated by (88) directorates and centers, and their total number is (603) employees in the upper and middle 
administrations. (270) questionnaires, of which (258) were retrieved.  After sorting the questionnaires, it was found that 
the number of valid ones for analysis was (251). 
The results of the study revealed a statistically significant impact at the level of significance (α≤0.05) for the strategic 
orientations with their dimensions (market orientation, learning orientation, technology orientation, entrepreneurial 
orientation, cost orientation) on organizational excellence with its combined dimensions in the Jordanian Customs 
Department. 
The study recommended the following: Leaders and administrators in government sector organizations must continue 
to adopt strategic orientations to highlight organizational excellence and achieve the highest level of achievement in the 
organization continuously, support the capabilities of workers and encouraging them more, provide a work environment 
that supports enthusiasm and active participation, and achieve a balance between social and organizational life to 
highlight excellence. 
Keywords: Strategic Orientations; Organizational Excellence; Government Sector Organizations; Jordan Customs 
Department. 
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 (1ملحق رقم )

 أداة الدراسة )االستبانة(

 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية 

ـــــــات العلياكلية  ــــــ الدراســـــ   

ــــــم   ـــــ ــــــ ـــــ اإلدارة قســـــــــ  

 

 السيد، السيدة ........................................................ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،، 

في التميز املنظمي: الدور الوسيط لالستشراف   االستراتيجية  االستبانة التي بين أيديكم هي أداة البحث لدراسة ميدانية في دائرة الجمارك األردنية بعنوان " أثر التوجهات  

 ملتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة ف  االستراتيجي
ً
من كلية املال واألعمال في جامعة العلوم اإلسالمية    اإلدارةي  في دائرة الجمارك األردنية"، وذلك استكماال

 العاملية. 

 يتها العلمية وقيمتها. إن تكرمتم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة بشكل يعكس الواقع ،ويعبر عن رأيكم بدقة وبموضوعية   سيثري موضوع الدراسة ويزيد من أهم

 لكم أن ما تدلون به من معلومات ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،وسنبقى على   أرجو التكرم بتعبئة فقرات االستبانة كاملة
ً
، مؤكدا

 تواصل واستعداد لتزويدكم بكافة النتائج إن رغبتم بذلك . 

 لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم معنا
ً
 شاكرا

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير 

 الطالبة:                                                            إشراف األستاذ املشارك         

 د. خالد محمود الشوابكة                                                         صفاء إبراهيم الحياصات 

 لالستفسار 

(0770383435 ) 

comsafahiassat@yahoo. 

افية( للموظف :   الجزء األول: البيانات الشخصية )الديمغر
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 الجزء الثاني: فقرات االستبانة

( : االستراتيجية أوال: املتغير املستقل )التوجهات   

فة إلى تحسين األداء املنظمي  واملناهج التوجيهية للوصول لألداء املتفوق والتي تؤثر في قرارات دائرة الجمارك األردنية بحيث توجه أنشطتها لتوليد السلوكيات الهادمجموعة من املبادئ : االستراتيجية  التوجهات 

 من حيث القيم واملعتقدات والثقافة واملوارد والفلسفة وتعتبر محددا أساسيا للنجاح. 

 في:  الستراتيجية اوتتمثل أبعاد التوجهات  

تفوق لتحقق استمرارية املنظمات سواء كان  توجه دائرة الجمارك األردنية للتطوير وتصميم ثقافة منظمية تتشكل بشكل كفؤ وفاعل لتعمل لخلق قيمة للعمالء وبالتالي يؤدي إلى أداء م التوجه نحو السوق :

 ه نحو املنافس من خالل تحليل تحركاتهم، أو التنسيق بين الوظائف داخل املنظمة من أجل تحقيق قيمة متفوقة. التوجه نحو العميل من خالل رغباتهم واحتياجاتهم، أو التوج

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

  التوجه نحو السوق 
 
 أوال

األردنية يعتبر رضا املستفيدين هدف أساس ي لدائرة الجمارك        1 

 2 تحّدث خدمات دائرة الجمارك األردنية باالعتماد على أراء املستفيدين      

تركز دائرة الجمارك األردنية على تعزيز االهتمام بتقديم الخدمات ذات القيمة      

 للمستفيدين 

3 

 لالستجابة الحتياجات السوق       
ً
 ملحوظا

ً
 4 تبذل دائرة الجمارك األردنية جهدا

تشارك دائرة الجمارك األردنية كافة املعلومات املتعلقة بتحليل السوق عبر مختلف       

 اإلدارات واألقسام 

5 

وجه دائرة الجمارك األردنية الستغالل املعرفة عن طريق استكشافها وتشاركها والحفاظ عليها وتطويرها بحيث تشجع التعلم الذي يولد اال  التوجه نحو التعلم:
َ
 نفتاح على األفكار. ت

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

  التوجه نحو التعلم 
 
 ثانيا

 6 تسعى دائرة الجمارك األردنية لتطوير قدراتها على التعلم املستمر     

 7 بأن التعلم هو استثمار مستقبلي يطور األداء  دائرة الجمارك األردنيةُتدرك      

 8 تتبنى دائرة الجمارك األردنية منهجية واضحة لالستثمار بالتعلم     

 لطريقة تفكير املستفيدين       
ً
 واضحا

ً
 9 ُتولي دائرة الجمارك األردنية اهتماما

عامل دائرة الجمارك األردنية املستفيدين فيها كشركاء في رسم االتجاه      
ُ
 10  االستراتيجيت

 الفرص التكنولوجية لتحقق بيئة عمل إبداعية وابتكارية. توجه دائرة الجمارك األردنية نحو التفوق التكنولوجي من خالل استغالل التوجه التكنولوجي: 

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 ثالثا  التوجه التكنولوجي 

 11 تتابع دائرة الجمارك األردنية التغييرات التكنولوجية املتوقعة في املستقبل       

 12 تدعم أنظمة دائرة الجمارك األردنية التكنولوجية تطوير الهيكل التنظيمي      

 13 تسعى دائرة الجمارك األردنية إلى إدخال التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمالها       

 14 توفر دائرة الجمارك األردنية التدريب املناسب ألنظمة التكنولوجية الحديثة     

 الحتياجات       
ً
تعتمد دائرة الجمارك األردنية التكنولوجية في توليد حلول مبتكرة وفقا

 أصحاب املصلحة 

15 

ق واملبدع. التوجه الريادي: 
ّ
 توجه دائرة الجمارك األردنية نحو التفوق في اقتناص واستباق الفرص السوقية وتحمل املخاطر لتشجيع العمل الخال

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 رابعا  التوجه الريادي 

 16 تمتلك دائرة الجمارك األردنية القدرة على إيجاد حلول للتحديات.      

تعمل دائرة الجمارك األردنية على إدخال خدمات جديدة معتمدة على نتائج البحث       

 والتطوير

17 

 نحو املشاريع عالية املخاطر       
ً
 18 تتبنى دائرة الجمارك األردنية ميال

 19 تشجع دائرة الجمارك األردنية االبتكار التام في أعمالها      

 20 تمتلك دائرة الجمارك األردنية القدرة العالية على استكشاف الفرص الجديدة      

 توجه دائرة الجمارك األردنية نحو تخفيض الكلف وتحقيق الكفاءة في العمل من اجل الوصول الى التميز التشغيلي املنظمي.   التوجه نحو التكلفة:

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 خامسا  التوجه نحو التكلفة 

 21 أولوية قصوى نحو تحسين الكفاءة التشغيليةتولي دائرة الجمارك األردنية      

تستخدم دائرة الجمارك األردنية اساليب علمية لخفض تكاليف التشغيل بشكل       

 مستمر 

22 

 23 تعزز دائرة الجمارك األردنية مواردها املالية عن طريق تنويع خدماتها      

 24 لضبط النفقات التشغيلية تمتلك دائرة الجمارك األردنية أدوات رقابية      

 25 تعمل دائرة الجمارك األردنية على دمج األنشطة لتقليل التكاليف       
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 ثانيا: املتغير التابع )التميز املنظمي(:  
ق في األداء من خالل ألية العمل التي تحقق الرضا املتوازن بين أصحاب املصالح وأن تحقق  هو قدرة دائرة الجمارك األردنية على تحقيق أهدافها املخططة بفعالية وأن تميزها في قطاع األعمال، كما تعبرعن مرحلة متقدمة من التفو  التميز املنظمي :

 ، تميز القيادة، تميز الهيكل التنظيمي، تميز املرؤوسين، تميز الثقافة املنظمية(. االستراتيجية )تميز لها ميزة على غيرها من املنظمات من خالل األبعاد 

خلية والخارجية ملواجهة  الفعال ضمن اإلمكانات املتاحة مع وجود رؤية وأهداف واضحة تؤدي إلى صنع ميزة وقيمة ألعمالها وأن تعمل على وضع خطة تفحص البيئة الدا االستراتيجيقدرة دائرة الجمارك األردنية على التخطيط  :االستراتيجية تميز 

 ت الدورية لتحقيق التميز املنظمي املستهدف . التغييرات التي تؤثر على أداء املنظمة وكسب املزيد من الفرص املتاحة واالبتعاد عن التهديدات وأن تقوم باملراجعا

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 أوال االستراتيجية  تميز 

دائرة الجمارك األردنية مع رؤيتها  استراتيجية  تتوافق        26 

في دائرة الجمارك األردنية في ضوء اإلمكانات املتاحة   االستراتيجية  يتم صياغة         27 

دائرة الجمارك األردنية باملرونة ملواكبة التغييرات   استراتيجية  تتسم         28 

االستراتيجيةتأخذ دائرة الجمارك األردنية باالعتبار تطلعات أصحاب املصالح عند صياغة         29 

 30 تقوم دائرة الجمارك األردنية بإجراء مراجعات دورية إلستراتيجياتها بعد تحليل البيئة       

هة األزمات وقدرته على مواجهة املتغيرات بشكل يساعد على االهتمام بالفرص التي تساعد على  يتمثل في مدى قدرة قيادات دائرة الجمارك األردنية على االستقطاب واالستغالل األمثل للفرص التنظيمية والتطويرية للعاملين، وفي مواج تميز القيادة:

 تحقيق األهداف.  

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

ضة  بدرجة منخف بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  

 
 
 جدا

 ثانيا  تميز القيادة

 31 تشجع دائرة الجمارك األردنية األنماط القيادية الحديثة      

تعتمد دائرة الجمارك األردنية خطة متكاملة في إعداد القيادات املستقبلية          32 

 33 تمنح دائرة الجمارك األردنية قياداتها صالحيات واسعة في اتخاذ القرارات       

 34 تستقطب دائرة الجمارك األردنية القيادات ذات الكفاءة      

من أجل تحقيقها بشكل فعال  استراتيجية تمتلك قيادة دائرة الجمارك األردنية رؤية        35 

اعد العمل واالجراءات والسياسات واملهام والعالقات والسلطة بحيث تساهم  قدرة دائرة الجمارك األردنية على ربط املستويات والوحدات كنظام رسمي الذي يحكم املنظمة بطريقة منظمة ومنسقة من خالل االتصاالت وقو  تميز الهيكل التنظيمي:

 في تحقيق التعاون والتنسيق الناجح بين جميع أطراف املنظمة. 

ة منخفضة  بدرج 

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 ثالثا  تميز الهيكل التنظيمي  

 36 تصمم دائرة الجمارك األردنية هيكلها التنظيمي بناء على األهداف التي تسعى إلى تحقيقها      

املسطحة تتبنى دائرة الجمارك األردنية الهياكل املرنة ذات السمة        37 

 38 تقوم دائرة الجمارك األردنية بإجراء تحليل وظيفي للمديريات واألقسام      

 39 تعمل دائرة الجمارك األردنية على تطوير الهيكل التنظيمي بشكل دائم       

 40 يحقق الهيكل التنظيمي في دائرة الجمارك األردنية التكامل بين كافة املواقع التنظيمية      

العاملي  تميز املرؤوسين: والقدرة على انجاز جميع املهام املطلوبة من  العقبات بكفاءة  وهو مدى حماس األفراد في دائرة الجمارك األردنية في تأدية املهام داخل املنظمة  ن بفاعلية وبطريقة مبتكرة، مما يعمل على حل املشكالت التنظيمية وتخطي 

 بينهم من أجل تميز واستمرارية النجاح.وبفاعلية وبالتالي تزيد التشاركية  

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 رابعا  تميز املرؤوسين

 41 يمتاز املرؤوسون في دائرة الجمارك األردنية بالحماس املتميز لتحقيق األهداف التنظيمية       

 42 تدعم دائرة الجمارك األردنية قدرات العاملين من أجل تحقيق األهداف       

مالئمة تشجع دائرة الجمارك األردنية التواصل بين الرؤساء واملرؤوسين من خالل توفير بيئة        43 

 44 يحرص املرؤوسون في دائرة الجمارك األردنية على املشاركة الفاعلة في حل مشكالت العمل      

 45 يتوفر لدى العاملين في دائرة الجمارك األردنية املهارة للقيام باملهام الوظيفية بكفاءة      

 لين في دائرة الجمارك األردنية نحو تحقيق التميز املنظمي.وهو أن الثقافة املنظمية متميزة في سلوكها وأفكارها وقيمها ومعتقداتها وقواعدها التي تطبق في عملها وبالتالي تساهم في توجيه العام تميز الثقافة املنظمية:

بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

بدرجة كبيرة   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  

 
 
 جدا

 خامسا تميز الثقافة املنظمية  

 46 تمنح دائرة الجمارك األردنية املستفيدين الثقة لتحقيق أهداف العمل      

 47 تتوفر في دائرة الجمارك األردنية مدونة سلوك واضحة للعاملين لضبط سلوكهم       

تهتم دائرة الجمارك األردنية في تحقيق التوازن بين الحياة االجتماعية والتنظيمية للعاملين          48 

 49 تدعم ثقافة دائرة الجمارك األردنية ممارسات التمكين       

 لتدعيم الثقافة املنظمية        
ً
تتضمن دائرة الجمارك األردنية أهدافا  50 

 

 الطالبة :                                                                                                                 

 صفاء إبراهيم الحياصات
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 ( 2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء املحكمين لالستبانة )أداة الدراسة( 

 

 داخل الرتبة .تم تريب أسماء املحكمين حسب   •
 
 الرتبة وأبجديا

 الجامعة الرتبة العلمية  اسم املحكم الرقم

 جامعة الشرق األوسط  أستاذ  أحمد علي الصالح    .1

 جامعة البلقاء التطبيقية  أستاذ اكسمري عامر املناصرة    .2

 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية أستاذ شاكر جار هللا الخشالي    .3

 جامعة مؤتة  أستاذ كامل محمد الحواجرة    .4

 جامعة الزرقاء األهلية  أستاذ ماجد عبد املهدي مساعدة   .5

 جامعة الزيتونة األردنية أستاذ محمد اقبال العجلوني    .6

 الجامعة األردنية أستاذ محمد عبد العال النعيمي   .7

 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  أستاذ محمد مفض ي الكساسبة   .8

 جامعة عمان األهلية   أستاذ مشارك  أحمد فتحي الحيت    .9

 جامعة البلقاء التطبيقية  أستاذ مشارك الشعار اسحق محمود   .10

 جامعة عمان العربية   أستاذ مشارك الحارث محمد أبو حسين    .11

 جامعة عمان العربية   أستاذ مشارك باسم يوسف برقاوي    .12

 جامعة الحسين بن طالل  أستاذ مشارك جهاد صالح دحيات    .13

 جامعة مؤتة   أستاذ مشارك  خلف ابراهيم الطراونة   .14

 جامعة عمان العربية   أستاذ مشارك  ظاهر رداد القرش ي   .15

 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مشارك عبير حمود الفاعوري  .16

 جامعة اإلسراء  أستاذ مشارك  مراد سليم عطياني   .17

 جامعة عجلون الوطنية  أستاذ مشارك  هشام علي الشطناوي    .18



 

Article 4 Volume.11, Issue.3, pp: 387-403 
Dec (2021) 

 

أثر التوجه االستراتيجي يف تنوع املوارد 
يف   دراسة تطبيقية -البشرية

 سنتروسوبرماركت يف األردن
 

 

 3، زيد نائل عيسى الفقهاء2سالمة البطاينة، سليمان رجا 1أحمد رجاء سالمة البطاينة
 األردن  -عمان -شركة سما األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية1

 األردن -داباآل ةكلي -ة ردنيألالجامعه ا2
 األردن -عمالاأل ةكلي -ةالعاملي ةسالميالعلوم اإلةجامع3

1 Ahmadraja2014@outlook.com, 2 Suliman.Batayneh@samajordan.jo, 3 Zeid.osama2015@yahoo.com 

 

 

 2021/ 11/ 28قبول البحث:                    2021/ 24/5مراجعة البحث:                  2020/ 1/3استالم البحث:  

DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.11.3.4 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
           
                        This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
 

Global Journal of Economics and Business (GJEB)   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 387-403 
 387 

 

 األردندراسة تطبيقية في سنتروسوبرماركت في  -أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية 

 3، زيد نائل عيس ى الفقهاء2، سليمان رجا سالمة البطاينة 1أحمد رجاء سالمة البطاينة
 األردن -عمان -شركة سما األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية1

 األردن -كلية اآلداب -ةردنيالجامعه األ 2
 األردن  -كلية األعمال -جامعةالعلوم اإلسالمية العاملية3

Zeid.osama2015@yahoo.com 3Suliman.Batayneh@samajordan.jo,  2Ahmadraja2014@outlook.com, 1  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : املقدمة .1

التنوع   الحال فإن لهذا  العوملة؛ وبطبيعة  أهمها   لعدة عوامل من 
ً
تبعا الدول  العديد من   في 

ً
 شائعا

ً
أمرأ البشرية  املوارد  تنوع  يجابياته مثل إ أصبح 

سلبياته كذلك  وله  االبداعية،  والقدرات  املواهب  تمتلك  التي  البشرية  املوارد  املنظمات،   استقطاب  في  التنظيمي  الصراع  زيادة  تكاليف مثل  وتزايد 

بطريقة فاعلة   . ولعل السبيل األنسب لتقليل اآلثار السلبية للتنوع وتوظيفه)D'Netto et al., 2014(العاملين، وحدوث مشكالت في االتصاالت الداخلية

  )Shen et al., 2009( . ممارسات املوارد البشرية إدارة نما يكون باالعتماد على إ بما يخدم مصالح املنظمة 

 
ً
لذلك فقد لقيت  وتبعا توظيف    دارة اإل   أجل  وذلك من  والباحثين على حد سواء  املنظمات  قبل  من   

ً
كبيرا  

ً
اهتماما البشرية  املوارد  لتنوع  الفاعلة 

تنوع املوارد البشرية في املنظمات    إدارة ، وفي حين اهتمت بعض الدراسات بالكشف عن مدى تطبيق ممارسات  إيجابيةلى مخرجات  إ التنوع بحيث يؤدي  

)Manoharan et al., 2014(    املنظمة أداء  في  أثرها  أخرى  دراسات  تناولت  العمل )Ali and Konrad, 2017(فقد  ترك  ومعدل  املوظف،  أداء  وفي   ،

)Rukumba, 2016( ا املواطنة  وسلوك  املنظمات  )Shen et al., 2010(لتنظيمية  ،  في  القرارات  اتخاذ  وعمليات   ،)Alcazar et al., 2012-Martin( ،

وغيرها الكثير من املتغيرات التابعة. وفي املقابل، اهتمت دراسات أخرى بالتعرف إلى تأثيرات بعض املتغيرات   )Dai et al., 2019(واألداء االبداعي للمنظمة 

، ومن أمثلة تلك الدراسات؛ الكشف عن أثر استغراق العامليناملستقلة في تنو 
ً
 تابعا

ً
في تنوع املوراد البشرية من حيث   ع املوارد البشرية بوصفها متغيرا

 ( 2011et al.,James) .العمر

متغيرات    على  ركزت بعض الدراساتدارتها بطريقة فاعلة، فقد  إ للمنظمات في حال    إيجابيةوإذ اتضح مما سبق أن تنوع املوارد البشرية ذات آثار  

االهتمام باملوارد البشرية وتطويرها يعد من  لى أن إ أخرى ذات دور محوري في تحقيق النجاح التنظيمي، وعلى رأسها التوجه االستراتيجي للمنظمة، مشيرة 

لى نوعين هما: املنظمات ذات  إ لى التوجه االستراتيجي للمنظمة من خالل تصنيف املنظمات  إ صميم التوجه االستراتيجي للمنظمات، حيث يمكن النظر  
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  :لخصامل

ثر التوجه االستراتيجي بأبعاده )الدفاعي، والتحليلي، واالستباقي، واالستجابي( في تنوع املوارد البشرية أ لى الكشف عن إ هدفت الدراسة  

  (120)  . استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع بيناتها باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من سنتروسوبرماركتفي  

القسام واملوظفين في سنتروماركت. وقد أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لكل من التوجه االستراتيجي  دارة العليا ورؤساء ا فرد من مديري اإل 

متوسطة. ومن حيث  االستجابي  والتوجه  االستباقي  التوجه  من  لكل  الكلية  الدرجة  بينما  مرتفعة،  التحليلي  االستراتيجي  والتوجه  الدفاعي 

النتائ أظهرت  البشرية،  املوارد  تنوع  داللة  متغير  ذو  أثر  وجود  الدراسة  نتائج  بينت  ذلك  على  عالوة  مرتفعة.  جاءت  الكلية  الدرجة  أن  ج 

الدراسة  إ  البشرية فقط. وعليه، أوصت  املوارد  تنوع  التحليلي في  الدفاعي والتوجه االستراتيجي  االستراتيجي  التوجه  دارة إ حصائية لكل من 

 لدورها الفاعل في تحقيق األهداف التنظيمية. بضرورة التركيز على التوجهات االس سنتروسوبرماركت
ً
 تراتيجية الدفاعية والتحليلية تبعا

    .قطاع السوبرماركت ؛تنوع املوارد البشرية ؛التوجه االستراتيجي الكلمات املفتاحية:
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رية، وكفاءة العمليات، والرقابة على التكاليف، واملنظمات ذات  املوارد البشالتركيز  على التوجه الداخلي التي تركز جهودها على تطوير املنظمة من خالل 

 ) ,.Gibson et alلى التطوير من خالل االهتمام باملبيعات وكسب زبائن جدد عبر تحسين املنتجات أو الخدمات التي تقدمهاإ التوجه الخارجي التي تسعى  

 نظمة ونجاح توجهها االستراتيجي.    . وعليه يتضح أن املوارد البشرية تشكل ركن أساس في دعم امل2011(

مكن املنظمة  لقد وصف التوجه االستراتيجي بأنه االطار املتعلق بالقرارات التي تتخذها املنظمة لتحقيق أداء متمّيز. كما عرف بأنه الطريقة التي تت

. وحدد الباحثون في هذا السياق أربعة )Avci et al., 2011(من خالاللها من الّتكيف مع بيئتها الخارجية التي تتضمن منافسين آخرين من نفس القطاع  

االستباقية   املنظمات  وهي  تتبعه،  التي  االستراتيجي  التوجه  طبيعة  على  بناء  للمنظمات  نحو    )Tabor et al., 2019(أشكال  الدائم  بسعيها  تتسم  التي 

التي تهتم بصفة رئيسة بالسيطرة الدفاعية    ك الفرص، ومنها الشركات استكشاف الفرص السوقية واملنتجات الجديدة التي يجب طرحها للتوافق مع تل

 ) Al Obaidi andالجزئي الخاص بها وما يتضمنه من زبائنعلى جزء معّين من السوق ومنع املنافسين من دخوله من أجل املحافظة على استقرار السوق 

)Kitpaci, 2019الت املنظمات  وهو  املنظمات  من  الثالث  النوع  أما  الدفاعية  .  املنظمات  بين  تضعها  التي  الخصائص  من  بمجموعة  فتتميز  حليلية 

ا عن واالستباقية؛ حيث أنها تشبه املنظمات الدفاعية من حيث محافظتها على أسواق فرعية مستقرة خاصة بها واملنظمات االستباقية من حيث بحثه

السوقية ومحاولة استغاللها   ا )Slater et al., 2006(الفرص  أما  املستجيبة  .  الشركات  أفعال    )Jaeger et al., 2016(لنوع األخير فهو  التي تعتمد على 

معينة باستجابة  القيام  أجل  من  أربعة .  اآلخرين  إلى  املنظمات  هذه  أشكال  حسب  للمنظمات  االستراتيجية  التوجهات  تصنيف  تم  تقدم،  ما  ضوء  في 

 والتوجه االستراتيجي االستباقي، والتوجه االستراتيجي التحليلي، والتوجه االستراتيجي االستجابي. التوجه االستراتيجي الدفاعي، : يتوجهات ه

 بين الباحثين فقد تم اعتمادها في الدراسة الحالية بوصفها أبعاد للتوجه ا 
ً
الستراتيجي وإذ يرى الباحث أن هذه التوجهات األربعة هي األكثر شيوعا

 ر االيجابي لهذه التوجهات االستراتيجية في املخرجات املنظمية البد من التعريف بهذه التوجهات.للمنظمة، وقبل الحديث عن الدو 

إلى ه ذا عرف التوجه االستراتيجي الدفاعي بأنه سعي املنظمة إلى حماية الجزء الذي تستهدفه من السوق من أجل املحافظة على تدفق منتجاتها 

عدة زبائنها. أما التوجه االستباقي فهو العمل الدؤوب املتمثل في استكشاف الفرص السوقية بصفة مستمرة السوق وعدم السماح للمنافسين باختراق قا 

ات والخدمات من أجل استغاللها بالشكل األمثل عبر تلبية ما تتضمنه من احتياجات للزبائن، ويعني هذا التوجه أن تكون املنظمة سّباقة في طرح املنتج

) Rauch etأهم سمات هذا التوجه البحث عن الفرص وتقديم منتجات وخدمات جديدة تتفق واملتطلبات املستقبلية للزبائن في السوق. وعليه فإن من 

)al., 2009 أو بعبارة أخرى، كسب الصدارة في مجال املبادرات السوقية ،)Lumpkin and Dess, 2001( وفي املقابل فإن التوجه التحليلي يعني أن تقوم .

بتحلي االستجابي  الشركة  التوجه  أما  االستباقي.  االستراتيجي  والتوجه  الدفاعي  االستراتيجي  التوجه  أنشطة  من  يناسبها  ما  واختيار  السوق  معطيات  ل 

)d Morgan anفيشير الى ردود أفعال املنظمة بعد مالحظتها للسلوك الذي تقوم به املنظمات األخرى في السوق، وتبني عليه طريقة االستجابة املناسبة  

.   )Strong, 2003, Slater et al., 2006 

للتوجهات االستراتيجية للمنظمات في مختلف املخرجات املنظمية، ومنها أداء املنظمة    يجابيةوقد أظهرت نتائج الدراسات وجود عدد من اآلثار اإل 

)Esteve et al., 2009, Basco, 2014-Escribá( والرضا الوظيفي ،)et al., 2009 Acquavita(وقد أكدت نتائج احدى الدراسات .)Choy, 2008(   وجود

، واالستباقي، والتحليلي، واالستجابي( في األداء املنظمي. وبصفة خاصة بينت بعض   الدفاعيللتوجه االستراتيجي ممثلة )التوجه    إحصائيةأثر ذو داللة  

اال  التوجه  مثل  االستراتيجية  التوجهات  لبعض  وجود  املنظمة الدراسات  أداء  تحسين  في  التحليلي  والتوجه  املستقبلي،  والتوجه  الدفاعي،   ستراتيجي 

)Morgan and Strong, 2003(  طه أبو  مثل  أخرى  دراسات  توصلت  كما  التسويقي    )2012(.  األداء  في  االستراتيجية  للتوجهات  ايجابي  أثر  وجود  إلى 

 للشركات.

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها . 1.1

ب  سنتروسوبرماركتال إدارة تتبنى   وقد  تطبيق  فيه،  متميز  واملحافظة على مركز  السوق  في  املنافسة  التي تمكنها من  االستراتيجية  التوجهات  عض 

كما الحظ الباحث تنوع املوارد البشرية. ولعل السؤال املهم هنا من   .سنتروسوبرماركتجراء مقابلة أولية مع بعض املديرين في  إ اتضح ذلك للباحث بعد  

نظر   مدى   دارة اإل وجهة  ما  يشير    هو:  الذي  األمر  للسنتروسوبرماركت؟  االستراتيجي  بالتوجه  تنوع  من  به  تتصف  وما  البشرية  املوارد  من  إ تأثر  نوع  لى 

بالنسبة   أثر   دارة لل الغموض  اآلتي: ما  الرئيس  بالسؤال  الحالي، والتي يمكن صياغتها  البحث  انطلق منها  التي  املشكلة  الناحية، وهذا هو فحوى  في هذه 

 تراتيجي للسنتروسوبرماركت في تنوع املوارد البشرية؟ وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية: التوجه االس

 للتوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوارد البشرية؟  (α≤0.05) عند مستوى داللة إحصائيةهل يوجد أثر ذو داللة  •

 للتوجه االستباقي االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية؟  (α≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةهل يوجد أثر ذو داللة  •

 للتوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوارد البشرية؟  (α≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةهل يوجد أثر ذو داللة  •

 وارد البشرية؟ للتوجه االستراتيجي االستجابي في تنوع امل (α≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةهل يوجد أثر ذو داللة  •
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   :أهداف الدراسة . 2.1

 عنها، تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:  اإلجابةفي ضوء مشكلة الدراسة واألسئلة التي تسعى الى 

 الكشف عن أثر التوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوارد البشرية.  •

 املوارد البشرية. تحديد أثر التوجه االستراتيجي االستباقي في تنوع  •

 التعرف الى أثر التوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوارد البشرية.  •

 اختبار أثر التوجه االستراتيجي االستجابي في تنوع املوارد البشرية.  •

 :أهمية الدراسة . 3.1

تستخد التي  االستراتيجية  التوجهات  بأثر  تتعلق  نتائج  بتقديم  الدراسة  املنظمة محل  تفيد  أنها  في  الطرح  لهذا   
ً
وفقا الدراسة  أهمية  في  تكمن  مها 

مر غاية في تحسين ما يمتلكه العاملون من مختلف الجنسيات في املنظمة قدرات في أداء مهام العمل. وبطبيعة الحال فإن ذلك يمثل بالنسبة للمنظمة أ 

 ثم التحقق من جدوى توجهاتها االستراتيجية في  
ً
جزئية معينة. األهمية إذ تساعدها هذه النتائج في تحقيق االستفادة من مقدرات مواردها البشرية أوال

املو  تنوع  في  االستراتيجية  التوجهات  أثر  بحثت  التي  الدراسات  أوائل  الحالية من  الدراسة  تعد  العلمية،  الناحية  باستخدام عينة من  ومن  البشرية  ارد 

ال سياق.  منظمة أردنية تتضمن عدد من املوارد البشرية من جنسيات مختلفة. وهذا يعني أن الدراسة تسد جزء ولو يسير من الفجوة البحثية في هذا 

 الباحثون املهتمون بإجراءمكن أن يستفيد منها ومن املؤمل أن تستفيد منظمات أخرى من نتائج الدراسة الحالية املتعلقة بتوجهاتها االستراتيجية، كما ي

 دراسات تستخدم عينات من املوارد البشرية التي تتسم بالتنوع من مختلف املنظمات. 

 :الدراسات السابقة . 4.1

هنالك بعض الدراسات القريبة  لى دراسات سابقة تناولت أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية، اال أن إلم يتوصل الباحث بحسب علمه 

 لها: 
ً
 من موضوع الدراسة الحالية، وفيما يلي عرضا

ثر االستثمار في املوارد البشرية في شركات الخدمات التي تتبنى توجه استراتيجي معّين في األداء  أ دراسة بهدف تحديد    ( Walsh et al., 2008أجرى ) •

عوائد  .التنظيمي بيانات  على  االعتماد  ) تم  عددها  بلغ  الفنادق  من  لعدد  السنوية  األمريكية538الدخل  املتحدة  الواليات  في  فندق  وقد   .( 

أما  األداء،  لقياس  السنوي  التشغيلي  الدخل  واستخدمت  البشري،  املال  رأس  في  االستثمار  لقياس  املوظفين  وأجور  رواتب  الدراسة  استخدمت 

الفندق محدود الخدمات يركز على  هل هو محدود أم شامل الخدمات، حيث أن أي  ي فقد تم قياسه من خالل طبيعة الفندق، التوجه االستراتيج

وقد توصلت الدراسة .  التميزاالستراتيجي القائم على    هفيتبنى التوجما الفندق شامل الخدمات  أ التوجه االستراتيجي للتكاليف القيادية املخفضة،  

أن   ذاتإلى  االستراتيجي  التوجه  يعتمد  الذي  ذا  الفندق  يكون  البشرية  املوارد  في  املرتفع  واالستثمار  املخفضة  القيادية  تنظيمي  أداء التكاليف 

 .أفضل

املوارد البشرية االستراتيجية،   إدارة سياق دراسة هدفت إلى مراجعة األدب النظري املتعلق بالتنوع بين املوظفين في  (Alcázar et al., 2013أجرى ) •

جراء تحول  إ القوى العاملة املتنوعة يتطلب    إدارة لى أن  إ والتعرف الى القضايا التي لم تتناولها الدراسات السابقة في هذا املجال. وتوصلت الدراسة  

غير متاحة. وقد حددت الدراسة جوانب القصور  بعين االعتبار ما زالت  التي يجب أخذهااتيجيات املوارد البشرية، ولكن نماذج التنوع شامل الستر 

عادة تعريف مؤشرات األداء لقياس  إ املوارد البشرية املوجهة نحو التنوع، و   إدارة البحثي في املجاالت اآلتية: التحليل املعمق ملفهوم التنوع، وتطوير  

 تأثيرات التنوع.  

• ( وآخرون  خرابشة  دراسة  هدفت  (Kharabsheh et al., 2015أما  بالتمايز  إالتعرف    فقد  ممثلة  التنافسية  االستراتيجيات  بين  العالقات  لى 

الب لجمع  استبانة  الدراسة  استخدمت  التنظيمي.  األداء  في  واثرها  والتعلمي،  واالستباقي،  االستجابي،  السوقي  التوجه  في  التكاليف  يانات  وقيادة 

( تكونت من  الشركات  264وزعت على عينة  األردن( من مديري  في  والخدمات  الدراسة    .الصناعية  توصلت  االستجابي  إ وقد  للتوجه  أثر  لى وجود 

 والتعلمي في األداء التنظيمي وعدم وجود أثر للتوجه االستباقي في األداء التنظيمي.   

ادراك القيم التنظيمية. وقد طبقت  لى دراسة العالقة بين التنوع الثقافي في املنظمات متعددة الجنسيات وعالقته بإ   ( 2016وهدفت دراسة بكاي )  •

( موظف كوبي. وقد تم جمع البيانات 38( موظف جزائري و)26( موظف في مستشفى طب العيون للصداقة الجزائر ـ كوبا، منهم )64الدراسة على )

فر  وجود  النتائج  أظهرت  وقد  التنظيمية.  بالقيم  خاصة  أخرى  واستبانة  الوطنية  بالثقافة  خاصة  استبانة  الجزائرية بواسطة  الجنسية  بين  وق 

وأبعاد   الوطنية  الثقافة  أبعاد  في  الكوبية  وأبعاد  إ والجنسية  الوطنية  الثقافة  أبعاد  بين  ارتباط  ووجود  التنظيمية،  القيم  القيم  إ دراك  دراك 

 القيم التنظيمية.  بعاد أ  دراكإ ثر لتفاعل أبعاد الثقافة الوطنية للموظفين وجنسياتهم في أ التنظيمية، كما أظهرت النتائج وجود 

• ( وآخرون  عبيدات  دراسة  هدفت    (Obeidat et al., 2016أما  التعرف  إ فقد  الثقإ لى  أثر  ممثلة  الى  الوطنية  األجل،    بأبعادفة  طويل  التوجه 

ممارسات   في  الفردية  مقابل  والجماعية  التأكد،  عدم  وتجنب  والسلطة،  االنوثة،  مقابل  قطاع   إدارة والذكورية  في  االستراتيجية  البشرية  املوارد 
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األ  في  الصيدلية  )الصناعة  شملت  عينة  على  وزعت  استبانة  الدراسة  استخدمت  في  133ردن.  العاملين  املوظفين  من  موظف  املوارد أ (  قسام 

املوارد البشرية االستراتيجية، وبصفة خاصة فإن متغيرات   إدارة اقة الوطنية ذات أثر في ممارسات  قالبشرية. وقد بينت نتائج الدراسة أن أبعاد الث

 جية.  املوارد البشرية االستراتي إدارة الذكورية، وتجنب عدم التأكد، والتوجه طويل األجل، والفردية ذات أثر في ممارسات 

•  ( سمارة  هدفت    ( 2017أجرت  أثر  إ دراسة  عن  الكشف  الدراسة   إدارة لى  استخدمت  الفلسطينية.  الجامعات  في  التنظيمية  الثقافة  في  التنوع 

( موظف، كما استخدمت 332كاديميين في الجامعات الفلسطينية بلغ عدد مفرداتها )داريين واألاالستبانة لجمع البيانات من عينة من املوظفين اإل 

عن   املسؤولين  مع  كذلك  ا   إدارة املقابلة  في  البشرية  الدراسة  املوارد  وتوصلت  داللة  إ لجامعات.  ذو  أثر  وجود  )األبعاد    دارة إل   إحصائية لى  التنوع 

 الداخلية، األبعاد الخارجية، واألبعاد التنظيمية( في الثقافة التنظيمية. 

أثر ممارسات  إ فقد هدفت    ( 2019أما دراسة الليمون والربابعة )  • الكشف عن  الجامعات    إدارة لى  الريادة في  البشرية في تحقيق  املمارسات  تنوع 

استبانة وزعت على عينة تكونت من ) بياناتها باستخدام  التحليلي وتم جمع  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت  األردنية.  ( عضو من  400الرسمية 

ثر ملمارسات  أ لى وجود  إ وتحقيق الريادة في الجامعات، و   التنوع  إدارة لى وجود درجة متوسطة ملمارسات  إ أعضاء هيئة التدريس. وتوصلت الدراسة  

 تنوع املوارد البشرية قي تحقيق الريادة.   إدارة 

املوارد   وعلى تنوع  للمنظمات بمتغيرات أخرى مثل  التوجهات االستراتيجية  التي تربط  العالقة  تتناول طبيعة  السابقة لم  الدراسات  أية حال فإن 

ملنظمية جات ا البشرية، على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت موضوع تنوع املوارد البشرية في املنظمات ووجود أثر ملثل هذا التنوع في املخر 

القرارات   اتخاذ  على  واملقدرة  الوظيفي،  والرضا  العاملين،  وفاعلية  كفاءة  )الليمون   (، 2005زيتون،  )أبو  مثل  الجامعات  في  الريادة  تحقيق  في  وأثرها 

والجنس تعد أمثلة على  (. حيث وصف تنوع املوراد البشرية من خالل املكونات األولية والثانوية فإن الخصائص الشخصية مثل العمر  2019والربابعة،  

مكانية دراسة تنوع املوراد  إ (؛ األمر الذي يعني 2005املكونات األولية للتنوع، أما املهارة والتعليم ونفوذ الفرد فهي أمثلة على املكونات الثانوية )أبو زيتون، 

دراسة جانب املهارة الكامنة وراء توظيف موارد بشرية متنوعة البشرية من خالل التركيز على كال مكوني التنوع أو أحدهما. وقد اختارت الدراسة الحالية 

املنظمة في   البشرية يعكس مدى كفاءة  املوارد  تنوع  بأن  التي تفيد  الفكرة   مع 
ً
انسجاما التوجه  الشركة. ويأتي هذا  الخبرات إ في  أن  نجاز وظائفها، حيث 

لى  إ . وعليه، هدفت الدراسة الحالية  )Dietz and Petersen, 2006(ية متنوعة  واملهارات التي تمتلكها الشركة قد تتحسن بسبب استقطاب موارد بشر 

وع الخبرات ثر التوجه االستراتيجي بأبعاده )التوجه الدفاعي، واالستباقي، والتحليلي، واالستجابي( في تنوع املوارد البشرية بأبعاده )املهارة تنأ الكشف عن  

 الوظيفية، والتدرب على التنوع(. 

 : جراءاتوال  الطريقة .2

   :منهج الدراسة وعينتها. 1.2

الحالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يالئم طبيعة األسئلة التي تحاول اإل  الدراسة  اختيرت   .جابة عنهااستخدمت  وقد تمثلت عينة الدراسة التي 

  (120)األردن البالغ عددهم    سنتروسوبرماركتبطريقة املسح الشامل للمديرين ورؤساء األقسام واملوظفين في  
ً
وقد اختيرت طريقة املعاينة هذه   .مشاركا

 إل 
ً
 بجميع مديريها وموظفيها.    ممثلةمكانية حصر جميع أفراد مجتمع الدراسة تبعا

 : نموذج الدراسة وفرضياتهاأ . 2.2

الشكل   الدفاعي،  أ   (1)يبين  )التوجه  بأبعاده  االستراتيجية  التوجهات  بشأن  فرضيات  أربعة  تفترض  الدراسة  أن  منه  ويتضح  الدراسة  نموذج 

ت الوظيفية، وتدريب التنوع(. مع مالحظة والتوجه التحليلي، والتوجه االستباقي، والتوجه االستجابي( في تنوع املوارد البشرية ببعديها )املهارة وتنوع الخبرا 

 في تنوع املوارد البشرية بأبعاده مجتمعة ب
ً
 مستقال

ً
التوجه االستراتيجي بوصفه متغيرا  أن كل فرضية تفترض وجود أثر لكل بعد من أبعاد 

ً
وصفه متغيرا

.
ً
 تابعا
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 نموذج الدراسة أ :(1)الشكل 

 الباحث باالعتماد على املصادر التالية: عداد إاملصدر: من 
Morgan and Strong (1998); Laforet (2009); Ibrahim and Angelidis (1995); Morgan and Strong  (2003); Joshi and Jackson (2003); Chi et al. (2009); Yang and Konrad (2011); Martín Alcázar et 
al. (2013); Benschop et al. (2015); Chang et al. (2019); AL-Badareen and Al-Ghazzawi (2018);   (2005) ابو زيتون 

 :فرضيات الدراسة . 3.2

 لى اختبار الفرضية الرئيسية التالية: إ تسعى الدراسة 

للتوجه االستراتيجي بأبعاده )الدفاعي، والتحليلي، واالستباقي،  (α≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةال يوجد اثر ذو داللة  :(H01)الفرضية الرئيسية: 

 . سنتروسوبرماركتواالستجابي( في تنوع املوارد البشرية في 

 وينبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية: 

األولى   • داللة  (H01-1)الفرضية  ذو  اثر  يوجد  ال  داللة    إحصائية:  مستوى  في   (α≤0.05)عند  البشرية  املوارد  تنوع  في  الدفاعي  للتوجه 

 .سنتروسوبرماركت

الثانية   • داللة  (H01-2)الفرضية  ذو  اثر  يوجد  ال  داللة    إحصائية:  مستوى  في    (α≤0.05)عند  البشرية  املوارد  تنوع  في  االستباقي  للتوجه 

 .  سنتروسوبرماركت

الثالثة   • داللة  (H01-3)الفرضية  ذو  اثر  يوجد  ال  داللة    إحصائية:  مستوى  في    (α≤0.05)عند  البشرية  املوارد  تنوع  في  التحليلي  للتوجه 

 .  سنتروسوبرماركت

 .     سنتروسوبرماركتللتوجه االستجابي  في تنوع املوارد البشرية في  إحصائية: ال يوجد اثر ذو داللة (H01-4)الفرضية الرابعة  •

 :الدراسةأداة  . 4.2

تردة بلغ  تم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبانة وزعت على جميع أفراد العينة وتم استردادها بالكامل، األمر الذي يعني أن عدد االستبانات املس

بلغت  (120) أي بنسبة استجابة  الذي أجري باستخدام برنامج  (%100) استبانة،  للتحليل االحصائي   صالحة 
ً
أنها جميعا تبين  .   SPSS. وبعد مراجعتها 

 وقد تكونت االستبانة من جزئين هما:

 الجزء األول واختص بجمع البيانات الديموغرافية ألفراد العينة مثل النوع االجتماعي وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية.  •

بعاد التوجه االستراتيجي ممثلة بالتوجه االستراتيجي الدفاعي، والتحليلي، واالستباقي، واالستجابي،  أ الفقرات الخاصة بقياس الجزء الثاني وتضمن  •

 بعاد متغير تنوع املوارد البشرية ممثلة باملهارة وتنوع الخبرات الوظيفية والتدريب على التنوع. أ و 

 : صدق وثبات أداة الدراسة . 5.2

الدراسة من خالل عرضها على عدد من   أداة  التحقق من صدق  االستبانة ومدى  أ تم  أخذ مالحظاتهم بشأن محتوى  الجامعات من أجل  ساتذة 

االستبانة بين  لفا، حيث تراوحت ملجاالت  أ ومن حيث ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامالت كرونباخ  .جريت التعديالت املطلوبةأ مالئمة فقراتها، وقد 

 (.1(. وتظهر نتائج اختبار ثبات االستبانة في الجدول )0.70ذ أنها أكبر من )إ ( التي تعد مقبولة 0.73-0.86)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التوجه الدفاعي

 االستباقي التوجه

 التحليلي التوجه

 االستجابي التوجه

H01-1 

 

H01-2 

 

H01-3 

 

H01-4 

 

ية  تنوع الموارد البشر
اتيجية  التوجه االستر

H01 

 

المهارة وتنوع الخبرات 
 الوظيفية

 

 التدريب على التنوع
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 لفا ألداة الدراسة أمعامالت كرونباخ  :(1جدول )

 لفا أقيمة  األبعاد  املحور 

 0.79 التوجه الدفاعي  التوجهات االستراتيجية 

 0.73 االستباقي التوجه  

 0.84 التوجه التحليلي  

 0.81 التوجه االستجابي 

 0.76 املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية تنوع املوارد البشرية

 0.78 التدريب على التنوع 

 Musyimi)  0.7لفا التي جاءت أكبر من  أ لى أن أداة الدراسة تتسم بالثبات من واقع قيم معامالت كرونباخ  إ (  1تشير النتائج الواردة في الجدول )

and Kariuki, 2019)  .وعليه تم قبول االستبانة واعتمادها لجمع البيانات من أفراد العينة ، 

   :تحليل البيانات . 6.2

افية ألفراد عينة الدراسة  : املتغيرات الديموغر

الذكور تزيد  2الجدول )يبين   أن نسبة  املئوية. ويتضح منه  بالتكرارات والنسب  الديموغرافية مقاسة  للمتغيرات   
ً
تبعا الدراسة  أفراد عينة  ( توزيع 

( الذكور  تكرارات  بلغت عدد  بفرق واضح، حيث  اإلناث،  نسبة  )80عن  نسبته  ما  أي   
ً
تكرارا املستجيبين،  66.7%(  إجمالي عدد  بلغ عدد  ( من  باملقابل 

( اإلناث  )40تكرارات  بما نسبته   
ً
 لطبيعة %33.3( تكرارا

ً
باإلناث نظرا الذكور مقارنة  أكبر من  اعتماد سنتروسوبرماركت على عدد  (، ويستنتج من ذلك 

عد يملك  ملن  كانت  نسبة  أعلى  أن  إلى  النتائج  اشارت  الخبرة،  عدد سنوات  حيث  ومن  السوبرماركت.  في  العمل  )ومتطلبات  خبرة  سنوات  من  ( 10-5د 

%( ويمكن  1.5( سنة بنسبة مئوية )15%( من إجمالي عدد املستجيبين، أما أقل نسبة فكانت ألصحاب الخبرة أكثر من )81.5سنوات ما يشكل نسبته )

نس أعلى  أن  إلى  الجدول  يشير  كما  العمل.  في  مهارات مسبقة  بتوظيف من يمتلكون  تقوم  الشركة  أن  ذلك من خالل  درجة  تفسير  يحمل  ملن  كانت  بة 

%(،  ويمكن  3.3%( من إجمالي عدد املستجيبين، وأقل نسبة كانت لفئة البكالوريوس بنسبة مئوية  )66.7الثانوية العامة فأقل حيث شكلت ما نسبته )

 ن طبيعة العمل في شركة سنتروسوبرماركت ال تتطلب وجود عاملين يحملون شهادات عليا.  أ تفسير ذلك من خالل 

افية  :(2ل )جدو   التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الديموغر

 % التكرار  النوع االجتماعي 

 66.7 80 ذكر

 33.3 40 أنثى 

 عدد سنوات الخبرة 

 8.5 10 سنوات فأقل   5 

 سنوات  10- 5
98 81.5 

 8.5 10 سنة 11-15

 سنة   15أكثر من 
2 1.5 

 الدرجة العلمية 

 66.7 80 ثانوية عامة فأقل 

 15 18 دبلوم متوسط

 15 18 دبلوم عالي 

 3.3 4 بكالوريوس

 100 120 الجمالي 

   :التحليل  الوصفي لجابات عينة الدراسة . 7.2

 : التوجه االسترتيجي الدفاعي •

( من أجل التعرف الى تقديرات 3تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتوجه االستراتيجي الدفاعي  بحسب ما يظهر في الجدول )

 أفراد العينة لفقرات هذا املتغير املستقل.  
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افات املعيارية للتوجه االستراتيجي الدفاعي  :(3جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى  الترتيب

 مرتفع 1 0.67 4.17 لحماية الوضع التسويقي لسنتروسوبرماركت. يتم االهتمام بالوسائل التي تهدف  1

2 

يمتاز التوجه االستراتيجي للشركة بالطابع الدفاعي بقدرة على توفير املعلومات على  

 مرتفع 2 0.74 4.12 الرغم من تزايد حجم العمليات اإلنتاجية. 

3 
وذات     مبتكرة  لتكون  التكاليف  من  عال  مستوى  سنتروسوبرماركت  تتحمل 

 مرتفع 3 0.68 4.07 تنافسية. 

4 

يحقق التوجه االستراتيجي في مساهمة جوهرية في تخفيض تكاليف أنشطة تقديم   

 مرتفع 4 0.85 4.04 املنتجات للعمالء الحاليين لسنتروسوبرماركت.  

5 
تميل سنتروسوبرماركت الى دعم أنشطة التوجه االستراتيجي من أجل تقليل  

 تكاليف منتجاتها.
 مرتفع 5 0.72 4.02

 مرتفع  - 0.73 4.08 الحسابي الكلي املتوسط   

( الجدول  )3يتضح من  للفقرة  كانت  الحسابي  للمتوسط  قيمة  أعلى  أن  الوضع  1(  لحماية  تهدف  التي  بالوسائل  االهتمام  "يتم  تنص على:  التي   )

( الحسابي  املتوسط   بلغت قيمة  )4.17التسويقي لسنتروسوبرماركت"، حيث  )أ ن  أ (، كما  0.67( وبانحراف معياري  للفقرة  ( 5قل متوسط حسابي كان 

)إ والتي تنص على: "تميل سنتروسوبرماركت   الحسابي  بلغ متوسطها  تكاليف منتجاتها" والتي  التوجه االستراتيجي من أجل تقليل  أنشطة  ( 4.02لى دعم 

( معياري  )أ (،  0.72بانحراف  بلغ  فقد  العام  املتوسط  )4.08ما  معياري  وبانحراف  أن 0.73(  على  النتائج  هذه  من  ويستدل  مرتفع.  عام  وبمستوى   )

ا  توفير  على  واملقدرة  التسويقي،  مركزه  لحماية  املستخدمة  بالوسائل  اهتمامه  بداللة  الدفاعي  االستراتيجي  التوجه  يتبنى  ملعلومات، سنتروسوبرماركت 

 ة بتقديم املنتجات للزبائن.    وتحمل تكاليف مرتفعة في سبيل تحقيق االبتكار، وتخفيض تكاليف األنشطة الخاص

   : التوجه االسترتيجي التحليلي •

اإل  الدراسة  التعرف على خصائص متغيرات  التحليلي    حصائيةلغايات  التوجه  لبعد  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  فقد تم حساب 

الجدول ) للفقرة )4بحسب ما يظهر في  للمتوسط الحسابي  أعلى قيمة  أن  الذي يتضح منه  التي تنص على1(  بالتأكيد على " :(  تقوم سنتروسوبرماركت 

 .(0.83( وبانحراف معياري )4.19حيث بلغت قيمة املتوسط  الحسابي )التنسيق الفعال بين مختلف املجاالت الوظيفية "،  

افات املعيارية لبعد التوجه االسترتيجي التحليلي  :(4جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى  الترتيب

1 
التنسيق   على  بالتأكيد  سنتروسوبرماركت  املجاالت  تقوم  مختلف  بين  الفعال 

 الوظيفية. 
 مرتفع 1 0.83 4.19

 مرتفع 2 0.71 4.07 تدعم أنظمة املعلومات في سنتروسوبرماركت عملية اتخاذ القرارات.  2

3 
تبني   في  االستراتيجي  التخطيط  وسائل  مختلف  سنتروسوبرماركت  تستخدم 

 أهدافها.
 مرتفع 3 0.79 3.90

4 
سنتروسوبرماركت مخرجات أنظمة الرقابة واملعلومات اإلدارية وتحليلها  تستخدم  

 ألغراض التخطيط 
 مرتفع 4 0.67 3.88

5 
عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما تواجه  

 سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي 
 مرتفع 5 0.75 3.79

 مرتفع  - 0.76 3.97 املتوسط الحسابي الكلي  

(  5قل متوسط حسابي كان للفقرة )ا  نأ (  قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبعد التوجه االسترتيجي التحليلي حيث كما  4يمثل الجدول )

والتي بلغ متوسطها  والتي تنص على: " عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما تواجه سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي "  

( وبمستوى عام مرتفع. وتوضح هذه النتائج أن  0.76( وبانحراف معياري )3.97ما املتوسط العام فقد بلغ )أ (،  0.75( بانحراف معياري )3.79الحسابي )

التنسيق الفعال بين مختلف املجاالت ال وظيفية في املقام األول ثم توظيف  سنتروسوبرماركت يعتمد التوجه االستراتيجي التحليلي من واقع تركيزه على 

 اعتماد عملية اتخاذ القرارات فيها على أنظمة معلوماتها.  

   :التوجه االسترتيجي االستباقي  •

 (.  5تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي كما يظهر في الجدول )
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افات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي  :(5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى  الترتيب

1 
نجاح   مقابل  القصير  املدى  على  الخسارة  لتحمل  مستعدة  سنتروسوبرماركت 

 أهدافها في املدى البعيد 
3.79 0.84 1 

 مرتفع

2 
تسعى سنتروسوبرماركت باستمرار إلى البحث عن املنتجات الجديدة التي تقود إلى  

 تميزها 
3.77 0.95 2 

 مرتفع

 3 1.10 3.64 تؤكد سنتروسوبرماركت على جودة املنتجات من خالل استخدام وسائل الجودة  3
 متوسط 

4 
ـ   )ماذا  أسلوب  استخدام  إلى  في سنتروسوبرماركت  القرارات  متخذي  في  يلجأ  لو( 

 تحديد أعمالها املستقبلية 
3.57 1.04 4 

 متوسط 

 متوسط  - 0.99 3.70 املتوسط الحسابي الكلي  

لى قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي حيث أعلى قيمة للمتوسط الحسابي  إ (  5تشير النتائج في الجدول )

على: " سنتروسوبرماركت مستعدة لتحمل الخسارة على املدى القصير مقابل نجاح أهدافها في املدى البعيد "، حيث بلغت ( التي تنص  1كانت للفقرة )

( والتي تنص على " يلجأ متخذي 4قل متوسط حسابي كان للفقرة )أ ن أ ( 5(. كما يبين الجدول )0.84( وبانحراف معياري )3.79قيمة املتوسط  الحسابي )

سنت في  )القرارات  الحسابي  بلغ متوسطها  والتي   " املستقبلية  أعمالها  تحديد  في  لو(  ـ  )ماذا  أسلوب  استخدام  إلى  بانحراف معياري  3.57روسوبرماركت   )

)أ (،  1.04) بلغ  العام فقد  املتوسط  )3.70ما  وبانحراف معياري  بهذه  0.99(  االستباقي  االستراتيجي  التوجه  جاء مستوى  وقد  وبمستوى عام متوسط.   )

 لتركيز سنتروسوبرماركت على بعض الجوانب بدرجة مرتفعة مثل السعي املستمر للبحث عن منتجات جديدة وبدرجة متوسطة  الدرج
ً
ة املتوسطة تبعا

 في بعضها اآلخر مثل استخدام سيناريو )ماذا لو ( في تحديد توجهاتها املستقبلية. 

 التوجه االسترتيجي االستجابي   •

 (. 6الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد التوجه االسترتيجي االستجابي بحسب ما يظهر في الجدول )تم حساب املتوسطات 

افات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستجابي :(6جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى  الترتيب

للفرص  يساهم   1 السريعة  باالستجابة  لسنتروسوبرماركت  االستراتيجي  التوجه 

والتهديدات التي تواجه شركة ألبان اليوم من خالل استغالل الكفاءات الجوهرية  

 للعاملين

 مرتفع 1 0.98 3.79

تجنيها   2 التي  والخسارة  الربح  معدل  يعكس  الذي  التوجه  تحقيق  يتم 

 معين. لسنتروسوبرماركت بسبب قيامها بسلوك 

 مرتفع 2 0.85 3.76

بما    دارة اإل تستثمر   3 االستراتيجية  املعلومات  نظم  في  لسنتروسوبرماركت  العليا 

 يحقق سرعة اإلستجابة ملتطلبات االسواق املختلفة 

 متوسط  3 1.03 3.62

معاصرة    دارة اإل تؤكد   4 تكنولوجية  وسائل  إبتكار  على  لسنتروسوبرماركت  العليا 

 ملواجهة مخاطر الطلب غير املؤكد على منتجاتها 

 متوسط  4 0.97 3.61

توزيعها   5 طريق  عن  ومنتجاتها  سنتروسوبرماركت  ألنشطة  مضافة  قيمة  توليد  يتم 

 وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيرة. 

 متوسط  5 1.05 3.60

 متوسط  - 0.98 3.68 املتوسط الحسابي الكلي  

( التي تنص على "يساهم التوجه االستراتيجي لسنتروسوبرماركت باالستجابة  1( أن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان للفقرة )6يوضح الجدول )

استغالل   اليوم من خالل  ألبان  تواجه شركة  التي  والتهديدات  للفرص  الحسابي السريعة  املتوسط   قيمة  بلغت  للعاملين"، حيث  الجوهرية  الكفاءات 

( والتي تنص على "ت يتم توليد قيمة مضافة ألنشطة سنتروسوبرماركت 5قل متوسط حسابي كان للفقرة )أ ن  أ (، كما  0.98( وبانحراف معياري )3.79)

ما املتوسط أ (،  1.05( بانحراف معياري )3.60املتغيرة " والتي بلغ متوسطها الحسابي )ومنتجاتها عن طريق توزيعها وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال  

( بلغ  فقد  )3.68العام  معياري  وبانحراف  بهذه  0.98(  االستجابي  االستراتيجي  بالتوجه  سنتروسوبرماركت  اهتمام  جاء  وقد  متوسط.  عام  وبمستوى   )

التركيز بدرجة مرتفعة على بعض املتوسطة بسبب  اهتمام بدرجة متوسطة على   الدرجة  السريعة للفرص والتهديدات مقابل  الجوانب مثل االستجابة 

 ابتكار وسائل تكنولوجية ملواجهة مخاطر الطلب على املنتجات.  
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 : تنوع املوارد البشرية •

   : املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية

 (. 7ملتغير املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية، وتظهر النتائج في الجدول )تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

افات املعيارية للمهارة وتنوع الخبرات الوظيفية  :(7جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى  الترتيب

 1 0.79 3.94 متنوعة اآلخرين خاصة الجدد منهم يساعد املوظف الذي يمتلك خبرة وظيفية  3
 مرتفع

2 
متنوعة   وظيفية  خبرات  يمتلكون  الذين  املوظفين  بين  جيدة  اتصاالت  يوجد 

 واملوظفين الجدد 
3.87 0.86 2 

 مرتفع

 3 1.00 3.82 تتوفر املهارة والدقة عند العاملين في شركة سنتروسوبرماركت  1
 مرتفع

5 
املهارة    دارةاإل تقوم   بتشجيع العاملين أصحاب  في شركة سنتروسوبرماركت  العليا 

 العالية 
3.79 0.96 4 

 مرتفع

 5 0.81 3.69 يتم استقطاب العاملين من أصحاب املهارة في شركة سنتروسوبرماركت  4
 مرتفع

 مرتفع  - 0.73 3.82 املتوسط الحسابي الكلي  

املتوسط الحسابي )( أن الدرجة الكلية  7يتضح من الجدول ) (  3.82للمهارة وتنوع الخبرات الوظيفية في الشركة محل الدراسة مرتفعة حيث بلغ 

( التي تنص على " يساعد املوظف الذي يمتلك خبرة وظيفية متنوعة اآلخرين خاصة الجدد منهم " املرتبة  3(. وقد احتلت الفقرة )0.73بانحراف معياري )

ت الفقرة )0.79( وانحراف معياري )3.94ابي )األولى بدرجة مرتفعة بمتوسط حس
ّ
( التي تنص على " يتم استقطاب العاملين من 4(، وفي املرتبة األخيرة حل

(. ويفهم من هذه النتائج أن  0.73( وانحرافها املعياري )3.82أصحاب املهارة في شركة سنتروسوبرماركت " بدرجة مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي )

الخبرة  سنتروسوبرمارك يمتلكون  الذين  املوظفين  تدريب  مثل  فوائد  تحقق  بذلك  وهي  البشرية،  مواردها  في  الوظيفية  الخبرات  وتنوع  املهارة  تتوخى  ت 

 للموظفين الجدد، ولعل ذلك هو السبب وراء استقطابها ألصحاب املهارة وان تنوعت املوارد البشرية.    

 التدريب على التنوع    •

(، وذلك من أجل التعرف الى تقديرات  8ابية واالنحرافات املعيارية ملتغير التدريب على التنوع كما يظهر في الجدول )تم حساب املتوسطات الحس

 أفراد العينة لهذا املتغير.  

افات املعيارية للتدريب على التنوع :(8جدول )  * املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى  الترتيب

 1 0.77 3.89 تتفق برامج تدريب التنوع في الشركة واستراتيجياتها  5
 مرتفع

 2 0.96 3.85 البشرية تلتزم الشركة بتعليم موظفيها حول طبيعة تنوع املوارد  3
 مرتفع

 3 0.73 3.79 تتضمن برامج التدريب معلومات كافية حول فيم وعادات املجتمع االردني  1
 مرتفع

 4 1.02 3.77 تتضمن برامج التدريب موضوعات تخص التنوع الثقافي 4
 مرتفع

 5 0.88 3.71 تعمل الشركة على تحديد احتياجات التدريب الخاصة بالتدريب على التنوع  2
 مرتفع

 - 0.79 3.80 املتوسط الحسابي الكلي  
 مرتفع 

 Ghazzawi-AlBadareen and -AL )2018(* تم قياس متغير التدريب على التنوع باستخدام بعض الفقرات الواردة في دراسة 

( الجدول  منه  8يمثل  ويتضح  التنوع،  التدريب على  متغير  العينة على فقرات  أفراد  تقديرات  الشركة (  في  التنوع  للتدريب على  الكلية  الدرجة  أن 

( التي تنص على " تتفق برامج تدريب التنوع  5(. وفي مقدمة الفقرات جاءت الفقرة )0.79( بانحراف معياري )3.80مرتفعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( التي نصت على " تعمل الشركة على تحديد احتياجات  2الفقرة ) (، وجاءت0.79( وانحراف معياري )3.89في الشركة واستراتيجياتها " بمتوسط حسابي )

يعتمد تدريب    سنتروسوبرماركت(. وبهذا فإن  0.88( وانحراف معياري )3.71التدريب الخاصة بالتدريب على التنوع " في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 ثقافة املجتمع في ضوء تحديد مسبق لهذه االحتياجات التدريبية.    املوظفين على التنوع ألن ذلك ال يتعرض واستراتيجياتها، وهي تراعي
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 :اختبار فرضيات الدراسة . 8.2

للتوجه االستراتيجي على تنوع    α)=  0.05عند مستوى داللة )  إحصائيةالتي تنص على"ال يوجد أثر ذو داللة    (Ho1)تم اختبار الفرضية الرئيسية  

 ( نتائج ذلك.  9املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت" باستخدام تحليل االنحدار البسيط ويبين الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار البسيط للتوجه االستراتيجي بأبعاده على تنوع املوارد البشرية  :(9جدول )

 معامل التحديد  االرتباط 
 قيمة

 )ف(
 الداللة مستوى 

 معامل االنحدار 

 (ß) 

 قيمة

 )ت(   

مستوى  

 الداللة 

0.83 0.68 18.91 0.000 0.569 13.29 0.000 

(  0.68كما يبين أن قيمة معامل التحديد بلغت )  0.83( أن معامل االرتباط بين التوجه االستراتيجي وتنوع املوارد البشرية بلغ  9يتضح من الجدول )

. أما 0.05بمستوى داللة    18.91ن قيمة )ف( كانت  أ لى  إ %( من التباين في املتغير التابع قد فسر باملتغير املستقل، ويشير الجدول  68وهو يشير إلى أن )

( بلغت  فقد  االنحدار  معامل  )0.569قيمة  بلغت  )ت(  وقيمة   )13.29( داللة  بمستوى  وقبول  0.000(  الرئيسية  الصفرية  الفرضية  رفض  تم  وعليه   .)

 للتوجه االستراتيجي بأبعاده في تنوع املوارد البشرية.   إحصائيةالفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة 

 ( نتائج التحليل.  10ول )وتم اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسية باستخدام تحليل االنحدار املتعدد، ويبين الجد

 بعاد التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية * أمعامالت االنحدار ألثر  :(10جدول )

 النموذج 

 املعيارية غير املعامالت
 املعامالت

 املعيارية 
 الداللة  ت 

معامل  

 االنحدار 
 بيتا  الخطأ املعياري 

 0.02 2.44 0.25 0.09 0.23 الدفاعي

 0.00 3.23 0.64 0.16 0.52 التحليلي 

 0.20 1.31 0.27 0.12 0.15 االستباقي 

 0.22 1.24 0.31 0.15 0.18 االستجابي 

 ((α ≤ 0.05عند   إحصائية* تم قياس املتغير التابع بأبعاده مجتمعة. ** ذات داللة 

الدفاعي الذي بلغت درجة تأثيره في إ ( بأن هناك فقط بعدين لهما أثر دال  10يتضح من الجدول )  في تنوع املوارد البشرية، وهما التوجه 
ً
حصائيا

(. واملتغير الثاني هو التوجه التحليلي الذي 0.02( بمستوى داللة )2.44حيث أن قيمة )ت( بلغت )  إحصائية( وهي ذات داللة  0.25تنوع املوارد البشرية )

 (.  0.00( بمستوى داللة )3.23اذ أن قيمة )ت( بلغت ) إحصائية( وهي ذات داللة 0.64درجة تأثيره في تنوع املوارد البشرية ) بلغت

عدم وجود   نصت على  التي  األولى  الفرضية  تم رفض  تقدم،  ما  داللة  أ في ضوء  ذو  وقبول   إحصائيةثر  البشرية  املوارد  تنوع  في  الدفاعي  للتوجه 

ا  التحليلي وقبول  للتوجه  أثر  التي نصت على عدم وجود  الثالثة  الفرضية  األثر. كما تم رفض  التي تنص على وجود مثل هذا  البديلة  لفرضية  الفرضية 

قبولهما،   تم  فقد  والرابعة  الثانية  الفرضيتين  أما  النتائج  إ البديلة.  بينت  كل  ا ذ  داللة  ن  ذو  أثر  لهما  ليس  االستجابي  والتوجه  االستباقي  التوجه  من 

 في تنوع املوراد البشرية.       إحصائية

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .3

 :نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة . 1.3

 أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بمتغيراتها ما يلي:

التوجه   • سنتروسوبرماركت  شركة  األولىتعتمد  بالدرجة  الدفاعي  منطلق    .االستراتيجي  من  املركز  إ وذلك  حماية  شأنها  من  التي  بالوسائل  دارتها 

بداع وكسب امليزة التنافسية وبالتالي  السوقي الخاص بها، وكذلك الحال فإن الشركة تتكبد تكاليف مرتفعة في سبيل تحقيق مستوى متقدم من اإل 

 يقها، كما يمكنها هذا التوجه من تخفيض تكاليف األنشطة املتعلقة بتقديم منتجاتها. فهي تقف دون أهدافها للعمل على تحق

الوظيفية،   • املجاالت  مختلف  بين  فعال  بتنسيق  الشركة  تقوم  حيث  سنتروسوبرماركت  في  التحليلي  االستراتيجي  للتوجه  مرتفعة  درجة  وجود 

و  فيها،  القرارات  اتخاذ  عمليات  لدعم  معلوماتها  أنظمة  التخطيط وتستخدم  في  واملعلومات  الرقابة  أنظمة  مخرجات  توظيف  عن  تتوانى  ال  هي 

 االستراتيجي وتطوير التحليل الشمولي للتكيف مع البيئة الخارجية ومنافسيها. 

مقابل   • القصير  املدى  على  الخسائر  لتحمل  مستعدة  كانت  وإن  أنها  حيث  متوسطة،  بدرجة  االستباقي  االستراتيجي  التوجه  الشركة  بع 
ّ
نجاح  تت

تعطي   أنها  اال  منافسيها،  التمّيز على  تحقيق  في  تساعدها  التي  الجديدة  املنتجات  للبحث عن  الدؤوب  الطويل، وسعيها  املدى  ولوية  أ أهدافها على 

 متوسطة للمحافظة على جودة منتجاتها واتباع أسلوب "ماذا لو" في تحديد أعمالها املستقبلية. 
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ال أن  إ ، وذلك ألن الشركة تتسم بسرعة استجابتها للفرص والتهديدات في سوقها،  سنتروسوبرماركتجي في  وجود درجة متوسطة للتوجه االستراتي •

ذلك  استثمار الشركة في مجال نظم املعلومات االستراتيجية التي تحقق لها سرعة االستجابة مع متطلبات األسواق املختلفة ما زالت متوسطة، وك

 ولوجية التي تساعدها في ذلك.الحال في مجال ابتكار الوسائل التكن

ملقدرة على  تمتلك الشركة درجة مرتفعة في مجال تنوع املوارد البشرية حيث يمتلك العاملون فيها املقدرة على العمل في األقسام املختلفة، ولديهم ا  •

تشجيع املستمر والتحفيز وتقييم أدائهم.  لى رفع كفاءة العاملين من خالل التدريب والإ أداء املهام في وقت محدد، وتسعى الشركة بصفة مستمرة  

الش الهتمام   
ً
تبعا تشكلت  والتي  الشركة،  في  الحاليون  العاملون  يمتلكها  التي  املهارات  بسبب  املهارة  من  مرتفع  مستوى  الشركة  تمتلك  ركة كما 

اهتمام   على  عالوة  املهارة،  يتمتلكون  الذين  العاملين  ال  إدارة باستقطاب  مهارات  بمالحظة  املادية الشركة  الزيادات  وتقديم  العمل  اثناء  عاملين 

 حسب املهارات االضافية.

 : نتائج اختبار الفرضيات . 2.3

 أظهرت النتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة ما يلي:  

للتوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوراد البشرية. وقد يكون السبب وراء ذلك أن هذا التوجه يحافظ على استقرار  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة  •

لى السوق دون تأثير يذكر من منافسيها وبالتالي يستمر العاملون بتقديم نفس املستوى على األقل  إ سوق الشركة، األمر الذي يعني تدفق منتجاتها  

يجاد سوق خاص بها يخضع لسيطرتها بالدرجة األولى. ومن هذا املنطلق لوحظ  إ هارة. ويمكن القول هنا أن الشركة قد عملت على  من الكفاءة وامل

وأن مثل   أن تبني الشركة للتوجه االستراتيجي قد أثر في تنوع مواردها البشرية من حيث تركيز الشركة على املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية، خاصة 

(. وحيث يوجد في الشركة موظفين لديهم مثل هذا التنوع الوظيفي  Chi et al, 2009بداعي )لى تحفيز املوظفين على التفكير اإل إ ات تؤدي  هذه الخبر 

وذلك من   التنوع  التدريب على  الشركة على  تعزز إ جل  أ وموظفين جدد فقد ركزت  التي  واملهارات  البشرية  املوارد  بتنوع  املعرفة  املوظفين  كساب 

يجابي بين املوظفين على الرغم من تنوعهم، حيث أن األصل في التدريب على التنوع هو تعليم األفراد كيفية العمل بفاعلية مع اآلخرين  عل اإل التفا

لم  ( و Benschop et al., 2015)  .املختلفين العاملين معهم في نفس الشركة وذلك من خالل تحسين مهارات االتصال وزيادة الوعي بالتنوع وفوائده 

 بين التوجه االستراتيجي الدفاعي وتنوع املوارد البشرية.     يجابيةلى دراسات سابقة تؤكد أو تنفي هذه العالقة اإل إ يتوصل الباحث في حدود علمه 

أن   • بينت  التي  السابقة  النتيجة  النتيجة على  وتؤكد هذه  البشرية،  املوراد  تنوع  في  التحليلي  االستراتيجي  للتوجه  أثر  التوجه  يوجد  تعتمد  الشركة 

م من  االستراتيجي الدفاعي في تقديم منتجاتها وخدماتها، وهي في نفس الوقت تهتم بطرح منتجات جديدة تكون هي صاحبة السبق فيها. ولكن ال يفه

تركز بدرجة أكبر على التوجه ال أنها  إ ن كانت تتبع التوجه االستباقي  إ ذلك أن الشركة تعتمد التوجه االستباقي، حيث أظهرت النتائج أن الشركة و 

تطب ويتجلى  االستباقي.  والتوجه  الدفاعي  التوجه  بين  التحليلي قد وزعت جهدها  للتوجه  باختيارها  الشركة  أن  القول  يمكن  وعليه،  يق  الدفاعي. 

السوق، واست الطارئة في  املستجدات  التكيف مع  في قيامها بنطوير تحليل شمولي من أجل  التحليلي  للتوجه  التخطيط الشركة  خدامها لوسائل 

تطوي على  جهودها  الشركة  ركزت  فقد  لذلك   
ً
وتبعا القرارات.  اتخاذ  عملية  في  املعلومات  ألنظمة  وتوظيفها  أهدافها،  صياغة  عند  ر  االستراتيجي 

الفاعلية في   التي تعزز  البشرية من خالل تطوير عالقات عمل    إدارة املمارسات  الإ ، و إيجابيةاملوارد  املوارد  بالتنوع فقد  ذ تتسم  الشركة  بشرية في 

التحليلي ف  التوجه  تأثير  السبب وراء  التنوع، ولعل ذلك هو  املوظفين على  الذين يمتلكون خبرات متنوعة لتدريب  املوظفين  الشركة  ي استخدمت 

  و تختلف مع هذه النتيجة.  أ نه ليس هنالك دراسات سابقة تتفق إتنوع املوارد البشرية. وفي حدود علم الباحث ف

البشرية في   • املوراد  للتوجه االستجابي في تنوع  أثر  السبب هو  سنتروسوبرماركتال يوجد  أفعال أ ، ولعل  انتظار  الشركة ال يقتصر على  اهتمام  ن 

  ليها  إ ظهرت نتائج التحليل الوصفي املشار  أ الشركات املنافسة والرد عليها، بل ظهرت الشركة بتوجه دفاعي تحليلي في املقام األول. وقد  
ً
لى إ مسبقا

ي ن درجة اهتمام الشركة بالتوجه االستجابي جاءت متوسطة حيث ال تركز الشركة بشكل كبير على االستثمار في نظم املعلومات االستراتيجية فأ 

خاطر الطلب  لى ابتكار الوسائل التكنولوجية التي من شأنها مواجهة مإ سبيل االستجابة ملتطلبات االسواق، وال تسعى الشركة كذلك بشكل كبير  

 لى حد ما.  إ لى بيئة اعمالها بأنها مستقرة إ غير املؤكد على منتجاتها، كما أن الشركة تنظر 

حيث   • االستباقي  االستراتيجي  للتوجه  أثر  يوجد  و أ ال  الشركة  عن  إ ن  للبحث  املستمر  وسعيها  البعيد  املدى  على  أهدافها  بتحقيق  مهتمة  كانت  ن 

االبتكار والتنافسية وتقديم أ ال  إ املنتجات الجديدة   التسويقي ويمكنها من التركيز على  الذي يمكنها من حماية مركزها  نها تكتفي بالتوجه الدفاعي 

تنوع    إدارة املوارد البشرية في الشركة بذلك، ومنها ممارسات    إدارة عليه، لم تتأثر ممارسات  املنتجات املنشودة التي ترض ي زبائنها بأقل التكاليف. و 

 املوارد البشرية.  
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 : التوصيات . 3.3

 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج أوصت الدراسة بما يلي:

توجهاتها   • بين  التوازن  بتحقيق  سنتروسوبرماركت  شركة  تقوم  الدفاعي  أن  التوجه  مثل  التوجهات  بعض  أن  النتائج  أظهرت  حيث  االستراتيجية 

 شرية.والتحليلي ذات أثر في تنوع املوارد البشرية مقابل التوجه االستجابي والتوجه االستباقي التي تبين أنها ال تؤثر في تنوع املوارد الب

شركة   • تولي  املنتجات   سنتروسوبرماركتأن  لجودة  االهتمام  من  قراراتها    مزيد  اتخاذ  في  لو(  )ماذا  سيناريو  وتفعيل  الجودة،  وسائل  باستخدام 

 املستقلة لتحسين مستوى توجهها االستباقي.

تهتم شركة   • وتفعيل   سنتروسوبرماركتأن  االستراتيجية،  املعلومات  نظم  في  االستثمار  املختلفة من خالل  األسواق  ملتطلبات  استجابتها  بتحسين 

 لوجية للتنبؤ بمخاطر الطلب على منتجاتها، وذلك من أجل تعزيز توجهها االستراتيجي االستجابي.   استخدام الوسائل التكنو 

اجية أن تستمر شركة سنتروسوبرماركت بتفعيل الخطط التدريبية في الشركة بما يحسن من مهارات العاملين فيها ويزيد من دافعيتهم لزيادة اإلنت •

 حقيق
ً
 في السوق األردني.في هذه الشركة بحيث تصبح منافسا

ً
 يا

طريق االستفادة من األنشطة الداخلية في سنتروسوبرماركت في تبني دور فّعال في دعم القدرات املمّيزة للشركة ابتداء من تخفيض التكاليف عن   •

 تقليص النفقات غير الضرورية وتحسين الجودة من أجل تحقيق مزايا تنافسية مستمرة. 

ستفادة من املوظفين الذين يمتلكون خبرات وظيفية متنوعة في تعليم املوظفين الجدد ضمن سياق برامج التدريب الداخلي، مع األخذ بمظاهر اال  •

العاد أو  والجنسية  والعمر  بالجنس  املتعلقة  تلك  خاصة  وتجاوزها  العاملين  بين  الفروق  تقليل  أجل  من  وذلك  الثقافي،  التنوع  ومنها  ات  التنوع 

 تقاليد.  وال

إدراك    إدارة استحداث   • التنوع وتعمل على تحسين  العناية بقضايا  إلى  البشرية تهدف  املوارد  بتنوع  يتعلق  للتنوع تضم مختصين بكل ما  مستقلة 

 إدارات السوبرماركت لقضايا وأبعاد التنوع في املوارد البشرية. 
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Abstract: The aim of this study is to investigate the impact of strategic orientation as measured by defensive strategic 
orientation, analytical strategic orientation, proactive strategic orientation, and strategic responses orientation on 
human resource diversity as measured by efficiency and skills. The descriptive analytical method was employed for the 
purpose of this study. data were collected using a questionnaire distributed to a sample encompassed 120 managers 
selected from all management levels at Centro supermarket. The results showed that the total degrees of defensive and 
analytical orientations were high, while the total degree of proactive and response orientations were moderate. For 
human resource diversity, it was found that the total degrees of the variable were high. Furthermore, the results 
underlined that there were statistically significant effects at α = 0.05 of defensive and analytical strategic orientations on 
the diversity of human resource. Hence, the study recommended that the management of Centro supermarket should 
incorporate defensive and analytical orientations due to their critical influence of human resource performance.  

Keywords: strategic orientation; human resource diversity. 
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 تها النهائية االستبانة في صور 

 عزيزي املستجيب/ عزيزتي املستجيبة ..................................... املحترم )ة(

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد: 

بعنوان " بإجراء دراسة  الباحث  في سنتروسوبرماركت"  يقوم  البشرية  تنوع املوارد  في  االستراتيجي  التوجه  تنوع  أثر  االستراتيجي على  التوجه  أثر  الكشف عن  تهدف إلى 

ع الحصول  سيتم  التي  البيانات  بأن  علما  مناسبا  ترونه  ما  بحسب  االستبانه  فقرات  على  اإلجابة  أرجو  سنتروسوبرماركت.  في  البشرية  بسر املوارد  ستعامل  ية ليها 

 وإلغراض البحث العلمي. 

 
ً
 لكم تعاونكم وجهودكم املبذولة وجزاكم هللا خيرا

ً
 شاكرا

 

 الدكتور أحمد البطاينة  : الباحث

 

 الجزء األول: هذا الجزء مخصص للبيانات الشخصية للموظف:  

 ( في املكان املناسب: √الرجاء وضع إشارة )

 

 
 النوع االجتماعي .1

 ◻ أنثى  ◻ ذكر 
   ◻ املؤهل العلمي  .2

 ◻ دبلوم متوسط  ثانوية عامة فأقل  
     

 ◻ بكالوريوس ◻ دبلوم عالي  
 الخبرة الوظيفية  .3

 ◻ سنوات  10–6 ◻ سنوات فأقل  5 
     

 ◻ سنة فأكثر  16 ◻ سنة  11-15 
 العمر  .4

 ◻ سنة  35 – 26 ◻ سنة  25أقل من  
     

 ◻ سنة فأكثر  46 ◻ سنة  45 – 36 

 

 الجزء الثاني: فقرات االستبانة

 ( أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات املقياس إلى يسار الصفحة.√يرجى وضع إشارة )

 التوجه االستراتيجي

موافق   الفقرة الرقم

 بشدة 

غير   محايد موافق 

 موافق 

غير موافق  

 بشدة 

      التوجه االسترتيجي الدفاعي 

االهتمام    .1 التسويقي  يتم  الوضع  لحماية  تهدف  التي  بالوسائل 

 لسنتروسوبرماركت. 

     

توفير    .2 على  بقدرة  الدفاعي  بالطابع  للشركة  االستراتيجي  التوجه  يمتاز 

 املعلومات على الرغم من تزايد حجم العمليات اإلنتاجية. 

     

تتحمل سنتروسوبرماركت مستوى عال من التكاليف لتكون مبتكرة وذات    .3

 تنافسية. 

     

يحقق التوجه االستراتيجي في مساهمة جوهرية في تخفيض تكاليف أنشطة    .4

 تقديم  املنتجات للعمالء الحاليين لسنتروسوبرماركت.  

     

أجل    .5 من  االستراتيجي  التوجه  أنشطة  دعم  الى  سنتروسوبرماركت  تميل 

 تقليل تكاليف منتجاتها.

     

      التحليلي التوجه االسترتيجي 

مختلف   6 بين  الفعال  التنسيق  على  بالتأكيد  سنتروسوبرماركت  تقوم 

 املجاالت الوظيفية. 
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      تدعم أنظمة املعلومات في سنتروسوبرماركت عملية اتخاذ القرارات.  7

تستخدم سنتروسوبرماركت مختلف وسائل التخطيط االستراتيجي في تبني   8

 أهدافها.

     

اإلدارية   9 واملعلومات  الرقابة  أنظمة  مخرجات  سنتروسوبرماركت  تستخدم 

 وتحليلها ألغراض التخطيط 

     

عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما   10

 تواجه سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي 

     

      التوجه االسترتيجي االستباقي 

مقابل  11 القصير  املدى  على  الخسارة  لتحمل  مستعدة  سنتروسوبرماركت 

 نجاح أهدافها في املدى البعيد 

     

التي   12 الجديدة  املنتجات  البحث عن  باستمرار إلى  تسعى سنتروسوبرماركت 

 تقود إلى تميزها 

     

وسائل  13 استخدام  من خالل  املنتجات  جودة  على  سنتروسوبرماركت  تؤكد 

 الجودة

     

ـ  14 )ماذا  أسلوب  استخدام  إلى  في سنتروسوبرماركت  القرارات  متخذي  يلجأ 

 لو( في تحديد أعمالها املستقبلية 

     

      التوجه االسترتيجي االستجابي 

السريعة   15 باالستجابة  لسنتروسوبرماركت  االستراتيجي  التوجه  يساهم 

من   اليوم  ألبان  شركة  تواجه  التي  والتهديدات  استغالل  للفرص  خالل 

 الكفاءات الجوهرية للعاملين 

     

تجنيها   16 التي  والخسارة  الربح  معدل  يعكس  الذي  التوجه  تحقيق  يتم 

 لسنتروسوبرماركت بسبب قيامها بسلوك معين. 

     

االستراتيجية    دارةاإل تستثمر   17 املعلومات  في نظم  العليا لسنتروسوبرماركت 

 بما يحقق سرعة اإلستجابة ملتطلبات االسواق املختلفة 

     

تكنولوجية    دارة اإل تؤكد   18 وسائل  إبتكار  على  لسنتروسوبرماركت  العليا 

 معاصرة ملواجهة مخاطر الطلب غير املؤكد على منتجاتها

     

طريق   19 عن  ومنتجاتها  سنتروسوبرماركت  مضافة ألنشطة  قيمة  توليد  يتم 

 توزيعها وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيرة. 

     

 تنوع الوارد البشريه: 

 

 

 

 الفقرة

غير موافق   غير موافق  محايد موافق  موافق بشدة 

 بشدة 

الجماعي    .1 العمل  روح  لتشجيع  تسعى شركة سنتروسوبرماركت 

 بين العاملين 

     

على    .2 باملقدرة  سنتروسوبرماركت  شركة  في  العاملون  يتميز 

 العمل في األقسام املختلفة 

     

سنتروسوبرماركت لرفع كفاءة العاملين من خالل  تسعى شركة   .3

 التدريب املستمر. 

     

لتقديم    .4 سنتروسوبرماركت  شركة  في  العاملين  تحفيز  يتم 

 جهودات إضافية 

     

بتشجيع    دارةاإل تقوم    .5 سنتروسوبرماركت  شركة  في  العليا 
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 املقدمة:   .1

َ حمسقُۡل  قال تعالى:   عَل  َ َۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٱٓأۡلِخَرةَ ةَ 
َ
ٱلنَّۡشأ ُ يُنِشُئ  َۚ ثُمَّ ٱَّللَّ  ٱلۡخَلَۡق

َ
بََدأ َكيَۡف  فَٱنُظُرواْ  ۡرِض 

َ
فِي ٱلۡأ قَِديرٞ  ِسيُرواْ  ِ َشۡيءٖ 

 جحس 20الآية    حجسالَعنَكبُوت   ىجس ٢٠ٰى كُل 
وتضاعفت   القديمة  الُعصور  منذ  العالم  عوب 

ُ
ش عظم 

ُ
مل خاّصة  أهمية  والتكنولوجي  للّسياحة  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  دورها  تزايد  مع  أهميتها 

 وأصبحت صناعة هامة في عصرنا الحاضر والسياس ي 
ً
 متزايدا

ً
ِهد قطاع الّسياحة في العالم نّموا

َ
 ش

ُ
ر من  حيث غيُّ

َ
ر بصورة فّعالة في االقتصاد الوطني وت

ّ
تؤث

ا  العلوم   من 
ً
استراتيجياتها    وصناعة تصديرية تضع على أساسها بعض  لحديثة ترتبط بعلم االقتصاداملستوى االجتماعي فيه بل أصبحت علما الدول 

تعاملين االقتصاد  التنموية
ُ
يين  حيث تمثل السياحة الدولية في ظل العوملة إحدى الرهانات األساسية بين البلدان ذات الطابع السياحي وبين ُمختلف امل

االقتصادي على االستثمار الخاّص املحلي واألجنبي ودفع عملية الشراكة الدولية فتطّور الّسياحة ال يعتمد على  هذا ما يفرض على هذه البلدان االنفتاح 

تعا السياحة وكذلك  تنمية  في عملية  املوارد  تلك  واستخدام  استغالل  كيفية  في  وإّنما  السياحي فقط  الجذب  ومناطق  السياحية  املوارد  كافة توفير  ون 

السياحي العناصر واإلمكانيات   التسويق  تنمية   من خالل 
ّ

إال يتم ذلك  السياحي ولن  بالقطاع  ُمباشرة  أو غير  لها عالقة ُمباشرة  التي  القطاعات  وجهود 

وما   وتطبيق مفاهيم وأساليب التسويق الحديث في مجال السياحة، وقد واكبت هذه التوجهات تغييرات موازية في كثير من مجاالت الخدمة السياحية

 أّن  تّتصف به م
ُ
ن خصائص ُمّميزة إذ أصبح التسويق السياحي ضرورة تقتضيها الطبيعة التنافسية لألسواق التي تعمل فيها املؤسسات السياحية، حيث
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 امللخص:

قامت هذه الدراسة على تسليط الضوء على واقع مساهمة القطاع السياحي في عملية التنمية االقتصادية السودانية وتتمثل أهمية 

العلمية في الحاجة املاسة لتنمية السياحة في السودان لتكون رديفة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد أما األهمية العملية الدراسة 

ثر بعض مؤشرات االقتصاد الكلي في السودان على النشاط السياحي في السودان باستخدام أ يستخدم لقياس    يفتتمثل في بناء نموذج قیاس 

( هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم  م2019-1995ة واللوغاريتمية والنماذج التنبؤية للقیم املتوقعة خالل فترة الدراسة )الدوال الخطی

براز أهم إ ولى له ومحددات هذا النشاط والعالقة بینه وبين التنمية مع محاولة  بعاده والبدايات األ أ شكاله و أ وأساسيات النشاط السياحي و 

تسا التي  أثر  العوامل  وجود  في  تتمثل  أساسية  فرضية  الدراسة  فرضت  السـياح،  جذب  على  من  إ عد  عدد  على  السياحي  للنشاط  یجابي 

 املتغيرات االقتصادية الكلیة في االقتصاد السوداني، توصلت الدراسة إلى أن النماذج القیاسیة التي حاول الباحث بناءها بينت العالقات 

همال الدولة للقطاع السياحي كما أن حدود الثقة متقاربه مما  إ يفة ال تستطيع تحفيز التنمية بسبب ثار ضعآ بين املؤشرات السياحية ذات 

كل نشاء بنك للمعلومات الجغرافية يتبع  إ يعني أن املقدرات ثابته عبر الزمن أي أن املتغيرات مستقرة عبر الزمن وأوصت الدراسة بضرورة  

االهتمام باملرافق السياحية وتوفير الخدمات أي موقع سياحي و الحديثة عن    السياحيةيانات  توفير كافة الب  الهدف منهيكون  موقع سياحي  

 يواء وخدمات النقل وغيرها.املطلوبة لطالبي السياحة في السودان وخاصة اإل 

 .اإليرادات السياحية ؛التنمية االقتصادية ؛التنمية السياحية ؛السياحة الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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 سمر سري                                                                                                        ( ARDLأثر تنشيط السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان باستخدام منهجية) 

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 404-418 
 405 

 

 في الكيفية التي يمكن بها مواجهة التحديات التي تفرضها تلك املنافسة ك
ً
نافسة الحاّدة دعت املؤسسات السياحية إلى أن تفكر جديا

ُ
يناميكية ما أّن دامل

يقي في  الحاجات والرغبات بالنسبة للخدمة السياحية ساعدت على بلورة اتجاهات حديثة لدى املؤسسات السياحية مّما ساهم في تعزيز املفهوم التسو 

ستهلك ويّتخذ من إشباع حاجاته ورغباته مح
ُ
 تدور حولُه تأدية وتقديم الخدمة السياحية فظهر املفهوم الحديث للتسويق الذي يرتكز على امل

ً
 أساسيا

ً
ورا

التسويقية  الجهود واألنشطة  ل   جميع 
ّ
ُتمث باعتبارها  السياحة  إلى صناعة  امتّد  النمطية فقط بل  السلع والخدمات  التسويقي على  النشاط  ولم يقتصر 

 
ً
اهتماما الصناعة  بهذه  العربية  الدول  بعض  اهتمت   

ُ
الحديثة حيث املجتمعات  في  الدخل   من مصادر 

ً
ُمهما  

ً
لديها   مصدرا الدخل  لتنويع مصادر   

ً
كبيرا

ا في االقتصاد  ا مهمً رً تلعب السياحة في الوقت الحاضر دو كما    واستغالل ثرواتها الطبيعية والتاريخية استغالل أمثل وذلك لُيحّقق أكبر عائد اقتصادي 

السیاحیة منالعاملي نظرً  املبادالت  الزراعية  ا ملا تحققه  باملبادالت  أحيانً   نتائج معتبرة مقارنة  الزراعية والغذائية والغذائية وتفوق  املبادالت  ا ما تحققه 

 وبالنسبة لبعض ما تحققه املبادالت النفطية فالسياحة تعد صناعه تصديرية ال تقل أهمية عن الصناعة النفطية وبالتالي  
ً
ا  ا اقتصاديً تعد السياحة نشاط

االقتصادية  مهمً  التنمية  عملية  في  خاللها  ا  من  بمكن  عمل  فرص  وتوفير  املدفوعات  ميزان  في  العجز  وسد  االقتصادي  التكامل  وتحقيق  واالجتماعية 

خدم نشاط  السياحة  أن  باعتبار  العاملة  األیدي  وتشغيل  البطالة  إضافة    يامتصاص  األخرى  القطاعات  من  التنمية أ لى  إ أكثر  تحقيق  في  تساهم  نها 

 ا من العملة الصعبة لتمويل عملية التنمية االقتصادية. ل تشجيع السياحة الخارجية التي تحقق فائضً االقتصادية وإرساء قواعدها من خال

   :مشكلة الدراسة. 1.1

 تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: 

التنمية  في  السياحة  قطاع  مساهمة  من  تحد  معوقات  لوجود  نـسبة  اقتصادية  بصورة  مستغلة  غير  هائلة  سياحية  مقومات  السودان  يمتلك 

قد الدولة االقتـصادية وضـعف البنيات األساسية في قطاع السياحة وغياب الترويج عن الـسياحة فـي الـسودان وجذب السياح من الخارج للبالد مما يف

 د من النقد األجنبي التي يمكن أن تستمده من قطاع  موار 
ً
 : التالية التساؤالت    علىمن ذلك تتمثل مشكلة البحث بصفة أساسـية في اإلجابة    السياحة، انطالقا

 هل تمكن السودان من االستفادة من املقومات السياحية املتـوفرة فـي دعـم خزينة الدولة؟  •

 جذب السياح للدولة؟ يؤثر علىهل عدم توفير البيانات األساسية وغياب الترويج عن السياحة  •

 :أهمية الدراسة . 2.1

أما األهمية    في الحاجة املاسة لتنمية السياحة في السودان لتكون رديفة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد  تتمثل أهمية الدراسة العلمية

الناتج املحلي   -الواردات  -متمثلة في )الصادرات  بعض مؤشرات االقتصاد الكلي في السودان  العملية فتتمثل في بناء نموذج قیاس ی يستخدم لقياس اثر

 في السودان النشاط السياحي  على  االستهالك(    -االدخار  -ستثماراال   -اإلجمالي
ً

نموذج املعادالت  عدد الزائرين( باستخدام    - في )اإليرادات السیاحیة  متمثال

  (.م2019-1995خالل الفترة من )والنماذج التنبؤية للقیم املتوقعة خالل فترة الدراسة  نية ال 

   :أهداف الدراسة . 3.1

ولى له ومحددات هذا النشاط والعالقة بینه وبين بعاده والبدايات األ أ شكاله و أ الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأساسيات النشاط السياحي و تهدف  

ضاع الحالية و معرفة األ و قليمية وتعريفها باألماكن السـياحية فـي منطقة الدراسة ومعرفة خصائصها  تشجيع السياحة املحلية واإلالتنمية االقتصادية و 

 على براز أهم العوامل التي تساعد  إ زيادتهـا وتطويرها مع محاولة    للخدمات السياحية ومحاولة تفسير طبيعتها ووضع بعض التصورات التي قـد تفيـد فـي 

 .جذب السـياح

 :راسةفرضيات الد . 4.1

 یجابي للنشاط السياحي على عدد من املتغيرات االقتصادية الكلیة في االقتصاد السوداني.إ أثر  فرضية أساسية هي أن هناكفرضت الدراسة 

 :مجاالت الدراسة . 5.1

 جمهورية السودان الديمقراطية.     املجال املكاني:  •

 .(م1995( في عام )249مع بداية إنشاء وزارة السياحة والحياة البرية بموجب القرار رقم )(م2019-1995املجال الزماني: تم اختيار فترة الدراسة ) •

 :الدراسات السابقة. 6.1

أحد  ":  اتجاهات السعوديين نحو السياحة الخارجية إلمارة دبي"  (2019)دراسة مشاعل   • الدراسة  الجذب    تغيراتاملوتناولت  املهمة في عملية 

منظور جغرافي تطبيقي على مدينة دبي وهدفت    وهو السائح وتختص الدراسة باتجاهات السياح السعوديين نحو السياحة الخارجية من   السياحي

سة إلى التعرف على أنماط السياحة الخارجية للسائح السعودي، وإلقاء الضوء على اتجاهات حركة السياحة الخارجية الرئيسة للسائح هذه الدرا 

إعداد السعودي وثقلها الكمي والنسبي واستعانت الدراسة باملناهج الحديثة واألساليب اإلحصائية الكمية، وبرامج نظم املعلومات الجغرافية في  

 الجداو 
ً

في وطنه وتكون عامال الداخلية  السياحة  تجاه  السعودي  للسائح  الوعي  زيادة  في  الدراسة  وتسهم هذه  البيانية،  والرسوم  والخرائط  في ل   
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صلت  ازدهارها وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها أن الرحالت السياحية املتجهة من اململكة للوجهات السياحية حسب وتو 

ع اسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها أن الرحالت السياحية املتجهة من اململكة للوجهات السياحية حسب الغرض من الزيارة  الدافالدر 

ترفيهية التحدث باللغة الرسمية السائدة في اململكة )اللغة العربية( في األماكن الالرئيس ي لها هو الترفيه وقضاء العطلة واألعمال وأوصت الدراسة  

 والسياحية من فنادق ومطاعم واملناطق السياحية.

 Abdul Kareem (2013)  :“The Impact of Strategic Thinking and Organizational Creativity on Tourist Attractions in theدراسة   •

Province of Diyala” ي في وتبرز هذه الدراسة أهمية كونها محاولة بحثية تسلط الضوء على أهم املشاكل والتحديات التي تواجه النشاط السياح

 إحدى محافظات العراق، وهي محافظة )
ً

،  ديالى(. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الباحث قد اعتمد مسألة السياحة على املستوى الجزئي، وليس إجماال

 بمحاولة ميدانية لتشخيص أثر أهم املتغيرات املمكنة التي تؤثر تأثيرً 
ً
ا على مناطق الجذب السياحي في املقاطعة املعنية، وال سيما وأن هذه ا نشط

املشاريع ا وثقافيً ا وبشريً العناصر عناصر طبيعية، ومن شأن ذلك أن يسهم، ماديً   املقاطعة التي تجتذب فيها ا، ويساهم بنشاط في تحقيق تنمية 

العناصر واستثمرتها بكفاءة، وبتنشيط القيادة اإلدارية في سياقات العمل استنادً  ا إلى  السياحية على مستوى املقاطعات، سواء استخدمت هذه 

بعاد االستراتيجية التنظيمية واإلبداعية في ميدان النشاط السياحي. وبناء على ذلك، كان لدى الباحث شخص مسبق، حيث التصورات املتعلقة باأل

 للخطط االستراتيجية( حيث أنها تقدم أداء
ً
ستغل أو لم ُتخطط لالستثمار في صوت علمي )وفقا

ُ
ها الوظيفي وفر هذه املكونات، على الرغم من أنها لم ت

تحقيق تنمية السياحة بالشكل املطلوب واملرغوب فيه. وفي ظل هذا النشاط في هذه املقاطعة التي تعاني من مشاكل تقلل من فعاليتها  والتنظيمي في

 . دوليوتضعف أدائها ودورها في النشاط االقتصادي والثقافي واالجتماعي على الصعيد ال

ولت هذه الدراسة عن صناعة السياحة ودورها  تنا ":التنمية االقتصادية في السودانصناعة السياحة ودورها في تحقيق " (2011) دراسة علوية  •

سياحية  ن السودان يمتلك مقومات  أ واالهتمام بمشاريع السياحة وكانت مشكلة الدراسة هي بالرغم من  في تحقيق تنمية اقتصادية في السودان  

ا يضً أ ا القطاع ضئيل وعدم تناوله التناول الالزم من الجهات األكاديمية والحكومية  ن اهتمام الدولة بهذأ ال  إ غير مستقلة بصورة اقتصادية هادفة  

هدفت  السودان  وفر في العملأ لى تقديم مجاالت  إ ضافة  إ همية  أ  عناصر البيئة  ىانعدام الوعي السياحي بالسياحة الداخلية وكيفية املحافظة عل

زيادة الناتج املحلي وتساعد السياحة في    ىلإ صناعة السياحة تودي  أن  الدراسة   رضتف  السياحي  صناعة السياحة في  ىاء الضوء علقلى الإ الدراسة  

العمالة   التحليلي  و زيادة حجم ونوعية  الوصفي  املنهج  الباحثة  أن  اتبعت  إلى  الدراسة  بالدولة تودي  توصلت  السياحية  املناطق   ىلإ التنمية  تنمية 

مقومات السياحة وتحديث البنيات االساسية التي تساعد في    تطوير   ىالعمل عل الدراسة بضرورة  وصت  أ زيادة القوة العاملة    ىلإ يؤدي  مما  الريفية  

  .تطوير صناعة السياحة

تتناول الدراسة االستثمار السياحي ومجاالته في املنطقة املقترحة :  "االستثمار السياحي في محافظة العال"  (2008)دراسةعبد الناصر وكباش ي   •

املوارد التراثية )الثقافية والطبيعية( وبعض التجهيزات والتسهيالت في مجال   للدراسة )محافظة العال(، التي تمتلك ثروة سياحية هائلة تتمثل في 

وتهدف الدراسة إلى   هذه املقومات واإلمكانات تمثل أهم مجاالت االستثمار السياحيتتميز به  التي  الخدمات السياحية إضافة إلى االستقرار األمني  

امل املسح  من  الدراسة  وتتخذ  فيها  السياحية  املشروعات  بإقامة  املنطقة  في  والطبيعي  الثقافي  التراث  موارد  في  السياحي  االستثمار  يداني  تشجيع 

 لها  ومن أهم  النتائج ال
ً
نتائج املسح امليداني وتحليل املعلومات إلى أن منطقة الدراسة تتمتع بثروة سياحية من  تي توصلت  والوصفي والتحليلي منهجا

تؤهلها ألن تكون الواجهة السياحية الرائدة في مجال صناعة السياحة واالستثمار السياحي في اململكة، حيث توفر    هائلة في مجال املوارد السياحية 

في مشروعات سياحية متميزة ومتنوعة وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة وبرنامج إلدارة املواقع الثقافية الكثير من فرص االستثمار السياحي  

 والطبيعية. 

تتمثل مشكلة البحث في ان الوضعية الحالية للسياحة في الجزائر تبرز للعيان تناقض صارخ   ":الجزائراقع السياحة في و " ( 2007) دراسة صالح  •

في خلق ثروات كبيره حيث تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل ما هي العوامل الحقيقية   ةتمتع البالد بثروات وقدرات سياحيجهة  حيث نالحظ من  

حة  التي حالة دون تطوير السياحة في الجزائر رغم اكتسابها ملتاحات ومؤهالت سياحيه هائلة وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع السيا

السياسة الوطنية املستقبلة للتنمية السياحية وتنبع أهمية الدراسة    وضـع تشـخيص دقيق لها يمكن اعتباره كمنطلق عام لرسم في الجزائر من خالل  

الوصفي  واتبع الباحث املنهجي  ن تحدثه السياحة على االقتصاد الوطني في مجاالت االستثمار خلق مناصب الشغل  أ يجابي الذي يمكن  ثر اإل في األ

تسجيل عجز فادح في طاقات اإلنتاج السياحي وتدني صارخ   ىلإ توصلت الدراسة  ذين يعتقـد انهمـا مالئمـين لتشخيص القطاع السياحيوالتحليلي اللـ

 في نوعية  
ً
 بالغا

ً
 الخدمات السياحية املقدمة للزبون وغياب قانون خاص باالستثمار السياحي آما هو معمول به في مختلف البلدان التي أولت اهتماما

السياحة ويتم    إلى الدراسة بضرورة تحديد سياسة وطنية مستقرة وطويلة االجل لتطوير  السياحة وأوصت  بين  إ عدادھا في  إ تطوير  طار تساوي 

 .مختلف القطاعات

مجموعة من عناصر  ىردن والتي تركز عل تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية السياحية في األ  "ردنتنمية السياحة في األ  ( "2001) يونس دراسة •

  ى لإ ضافة  إ التنمية السياحية مثل عناصر الجذب السياحي، الطبيعية والحضارية والنقل وأماكن املبيت واملرافق املساندة والبنية التحتية وتقيمها 
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طيات الحضارية والطبيعية الرغم من وجود املع  ىدراسة الخصائص الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسياح وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه عل

قلة استفادة   ىلإ  ى مما أد  ى ن هذا العرض السياحي ال يتماش ی مع الطلب السياحي رغـم زيـادة أعـداد السياح من سنه ألخر أ ال  إ في محافظة الكـرك  

 للسياح أي منطقة عبور قامة السائح في املنطقة حيث أن منطقة الدراسة تعإ سكان املنطقـة مـن الحركـة السياحية يعود ذلك لقصر مدة 
ً
تبر ممرا

واستخدم الباحث املنهج االقليمي لدراسة الظاهرة في اقليم محافظة الكرك  ضعف خدمات البنية التحتية ىلـإ ضافة إ جنوبه  ىلإ من شمال االردن 

أن منطقة الدراسة تتميز عن غيرها من املناطق باملحافظة    لىإ توصل الباحث    كما تم استخدام املنهج الوصفي القائم في وصف منطقة الدراسة

وصت الدراسة بضرورة تطوير الخدمات السـياحية فـي محافظة  أ و   ثرية والتاريخية والدينيةبإمكانياتها السياحية الجيدة ألنها تزخر بمئات املواقع األ

  تماد التخطيط السياحي املتوازن في تنمية السياحة في املحافظـة.االستثمار في املشاريع السـياحية واع ىالكرك وتشجيع القطاع الخاص عل

 الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

أما هذه الدراسة  أماكنها ومقوماتها وطرق تطويرهاتناولت كل الدراسات السابقة السياحة في دول مختلفة حول العالم من منظور نظري من حيث 

  األسلوب الكمي تاستخدم  من ثم السياحي ومناطق الجذب في السودان و أساسيات النشاط  تطرقت إلى
ً
لى التحليل والتقدير القياس ي من خالل إ  استنادا

 
ً

  عن تقدير القیم املتوقعة للمؤشرات. بناء نماذج قیاسیة فضال

 اإلطار النظري:  .2

 : النشاط السياحي مفهومه وطبيعته . 1.2

 :السياحةمفهوم  .1.1.2

مفاهيم السياحة بمقدار تعدد أنواعها وتعدد االختصاصات العلمية التي تناولت هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل وتعريف أي نوع  تعددت وتنوعت  

تزید د خارج الحدود السیاسیة للدولة التي یعیشون فيها مدة را فن السیاحة هي انتقال األ أ على  الغرض الذي يقوم من أجله فعرفها )روبنسون( ىيعتمد عل

منظمـة الـسياحة العامليـة والتي و الدراسة، كما عرفتها أ اإلقامة الدائمة والعمل ء ذلك ا یكون الهدف من ور  ن الأ ( ساعه وتقل عن عام واحد على 24على )

 من  للسياحة والسائح ومنها" السياحة نشاط إنس تمثل املنظمة الرئيسية في العالم املهتمة بالسياحة، مجموعـة من التعاريف
ً
 إنسانيا

ً
اني يتضمن سلوكا

 العتيادية استخدام للموارد والتفاعل مع أشخاص واقتصاديات وبيئات مختلفة، ويتضمن الحركة املادية للسائحين إلى أماكن أخرى غير أماكن إقامتهم ا 

 
ً
ينتقل من بلد إلى بلد آخر ويستمر وجوده بها إلى    بأنها مجموعة من األنشطة الحضارية والثقافية واالقتصادية والتي يقوم بها الفرد الذي   وعرفت أيضا

مجموعة الظواهر ذات الطابع االقتـصادي بالدرجـة وعرفت بأنها    أكثر من يوم على األقل، وتتعدد األغراض التي سافر من أجلها إال أنها ال تشمل العمل

 .  إقامتهم فيها ورحيلهم عنها وهي الظاهرة التي ترتبط بالتبعية معينـةول املسافرين إلى منطقة أو واليـة أو دولـة صو  ىاألولى التي ترتب عل

    :وأهدافها ةمفهوم التنمية السياحي .2.1.2

عات  تعرف التنمية السياحية على أنها تعظيم الدور الذي يمكن أن يلعبه النشاط السياحي في نمو االقتصاد الوطني من حيث تحسين ميزان املدفو 

مناطق جذب  ق  وزيـادة موارد الدولة من العملة األجنبية واملحلية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خل

 سياحية وسكانية في املناطق النائية حيث 
ً
في الدول  أصبحــت تنمية القطاع السيــاحي من املصــادر األساسية لتمويل عملية التـنميـة االقتصادية خصوصا

 النامية بحيث تعتبر بدي
ً

 فع ال
ً

ا لذلك  عامليً  ىبر السياحة   الصناعة األولكبيرة حيث تعت ت تنافسيةرا تمتلك فيها هذه الدول قد التي ال األخرى للقطاعات  اال

افد الرئيسية للدخل تعتبر عملية التنمية السياحية من القضايا املعاصرة كونها تهدف إلى اإلسهام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي وبالتالي تعتبر أحد الرو 

 اإلنسانية واملادية.القومي وكذلك ملا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية و 

 : متطلبات التنمية السياحية .3.1.2

تنميـة الص تعــرقل  التـي  املشاكــل  تنمية سياحية تتطلب تحديــد  اعتبارات يجب مراعاتها فأي خطة  السياحية تحكمها عدة  الصناعة  ـناعـة تنمية 

العاملة املتخصصة والتي يحتاج إليها القطاع السياحي حتی تتمكن املنشآت السياحية السيـاحيـة، ووضع خطط بديلة في حــال حـدوث طــارئ وتدريب األيدي  

لطلب السياحي املحلي  القيام بدورها املطلوب ووضع األهداف االستثمارية املتطورة الستثمار املوارد مع توفير املناخ االستثماري الالزم ملواكبة احتياجات ا 

دولة للقطاع السياحي وربط خطة التنمية السياحية مع خطط التنمية االقتصادية واإلدارية واالجتماعية ملختلف والعاملي باإلضافة إلى ضرورة دعم ال

 القطاعات.

 إن القيام بإدراج مشاريع استثمارية سياحية جديدة ضمن خطط التنمية يجب أن يسبق بإجراء دراسة شاملة للتأكد من الجدوى االقتصادية لها 

السوق   املواقع ويتطلب دراسة  تنفيذها يسمح باملحافظة على  أن  لتأمينها قدر اإلمكان والتأكد من  السياح للسعي  السياحي من أجل تحديد تفضيالت 

ياحية وعلى توفير السياحية بشكل دائم ألن جذب السياح إلى هذه املناطق قد يعتمد على املناخ أو الطبيعة أو التاريخ أو أية عوامل تتميز به املواقع الس

ا  رً كة من مواقع اإليواء لكل شكل من أشكال الدخل ولكل نموذج من الرغبات وعلى رفع مستوى نظافة وجودة الخدمة السياحية لكونهما يؤديان دو شب

 ا في تطوير التنمية السياحية. هامً 
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   :عوامل الجذب السياحي .4.1.2

 وتشمل االتي:

الطبيعية مثل أشكال السطح واملناخ والغابات وعناصر من صنع االنسان مثل كاملتنزهات واملتاحف عناصر املواقع السياحية وتشمل العناصر   •

 واملواقع األثرية التاريخية. 

 النقل بأنواعه املختلفة والطرق واملسالك ووسائل النقل )البرية والجوية والبحرية ...إلخ(.  •

 النوم الخاصة مثل بيوت الضيافة.أماكن اإليواء السكني والتجاري منها كالفنادق، أو أماكن  •

 التسهيالت املساندة بجميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية والبنوك.  •

 خدمات البنية التحتية كاملياه والكهرباء واالتصاالت واألسواق وأعمال الترجمة. •

 ا. عً يضاف إلى كافة هذه العناصر الجهات املنفذة لصناعة السياحة فتنمية السياحة عادة ما تنفذ من قبل القطاع العام أو الخاص أو االثنين م 

 : أهداف التنمية السياحية .5.1.2

 يمكن تقسيم أهداف التنمية السياحية إلى قسمين: 

 : السياحية إلى تحقيقه بصفة عامة مثلوهي تشمل كل ما تسعى التنمية أهداف عامة  •

  .تحقيق نمو سياحي متوازن  .1

  .تدعيم املردودات االقتصادية للسياحة .2

  .زيادة فرص العمل وخفض معدالت البطالة .3

 . زيادة نصيب الدولة من النشاط السياحي .4

 زيادة الدخل القومي اإلجمالي.     .5

 الالزمة للسائحين واملقيمين بالدولة.تنمية البنية األساسية وتوفير التسهيالت  .6

 السياحي.  الزيادة املستمرة في استخدام املكون الوطني من سلع وخدمات في عمليات البناء وإدارة الكيان .7

املساهمة الفعالة في حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية إذ ال نحكم على نجاح أو فشل تجربة التنمية السياحية بالدولة من خالل عدد  .8

اجتماعية كخلق فرص عمل متزايدة ومستقرة   السياحية، بل من خالل دورها في حل مشكالت  الليالي  أو  أي و السائحين  نائية  تنمية مناطق 

  إقليميةتحقيق تنمية 
ً

  عن دورها التقليدي في دعم ميزان املدفوعات وخلق العمالت الصعبة.متوازنة فضال

البلد ولبلوغ  أهداف خاصة   • الذي يمتلكه  الحضاري  بالجانب  البلد ولتعريف  التي يزخر بها  األثرية والدينية والتاريخية  باملقومات  التعريف  وتمثل 

املتكامل الذي يجب أن تسير عليه سياسات التنمية السياحية بمختلف الدول وتتمثل   لتي تمثل اإلطاراألهداف السابقة هناك مجموعة من املحاور ا 

 في املحاور التالية: 

الوافدين .1 السائحين  أعداد  إلى زيادة  السياحية  التنمية  الدول من خالل سياسات  السائحين: تسعى  املناطق   زيادة عدد  أكان من  إليها سواء 

 خالل فتح مناطق جديدة.التقليدية أو من 

أي بلد إذ يعبر عن مدى قبول   يالسياحي فط  تمديد متوسط مدة اإلقامة: يعد متوسط اإلقامة من املعايير الفعالة في قياس مستوى النشا .2

  املنتج السياحي من قبل السائحين
ً

يدة تكون مزودة  ثم التركيز على خلق مناطق جدمن خالل تحسين وتطوير املناطق السياحية التقليدية أوال

 بكافة املستلزمات وبأسعار تنافسية ملا يقدمه وبعد ذلك يتحقق الرضا النفس ي للسائحين مما يرفع من متوسط مدة إقامتهم. 

ا في تعظيم و تقليل الناتج االقتصادي من السياحة  هامً   ا زيادة متوسط اإلنفاق اليومي للسائح: حيث أن ملتوسط اإلنفاق اليومي للسائح دورً  .3

توافر مجاالت  وي بمدي  الخر  البعض  يتعلق  في حين  بالسائح نفسه  بعضها  يتعلق  للسائح علي عدة عوامل  اليومي  اإلنفاق  توقف متوسط 

إل الدول  الطلب ويؤثر فيه وتعمل مختلف  السائحين، فالعرض هنا يخلق  التي تجذب  اليومي من    ى الرفع من مستو   ىاإلنفاق  السائح  إنفاق 

التركيز عل  السياحية اجتذ  ىخالل  املناطق  إعداد مختلف  الطلب وذلك عن طريق  العمل علي حث  أو  املرتفعة  الدخول  السائحين ذوي  اب 

 وتهيئتها بمراكز البيع واالهتمام بكافة مجاالت إنفاق السائحين. 

 : دور النشاط السياحي في تحقيق التنمية االقتصادية .6.1.2

أكبر عامل   اليوم  السفر والسياحة  أنها أصبحت مصدرً تعد صناعة  السياحة في  أهمية صناعة  العالم وتكمن  اإليرادات ا رئيًس تجاري في  لتوليد  ا 

وتبرز أهمية  النشاط السياح ودوره في االقتصاد الوطني باعتباره مصدر    والوظائف ونمو القطاع الخاص وتنمية البنية التحتية في العديد من البلدان

األهمية من عدِة جوانب في االقتصاد من بينها توفير فرص العمل وتحقيق األرباح الضخمة على الصعيد الفردي   دخل هام للدول حول العالم حيث تظهر 

 في تحقيق التنمية في عدة نقاط منها:  نشاطحيث يكمن دور هذا الوالوطني كما أنها وسيلة فعالة الستقطاب االستثمار األجنبي 

 .السياحة كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطنيإيرادات الدول على  العديد من حيث تعتمدتمويل ميزانية الحكومة  •
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 يتأثر ميزان املدفوعات من خالل إدرار كميات ضخمة من العمالت األجنبية وبالتالي دعم امليزان.حيث  الدخل السياحي يعزز ميزان املدفوعات •

املتأثرة بالقطاع السياحي إذ يمارس السائح كافة أنشطته باالعتماد على البنية زيادة معدالت الدخل القومي حيث يعد الدخل القومي من أبرز األمور   •

 ع والفرد. التحتية املتوفرة في املنطقة كالفنادق واملطاعم ووسائل النقل، وبالتالي فإن هذه الخدمات تعود باملنفعة املادية على الدولة واملجتم

 . واجد املستمر للعملة الصعبةالتطوير الكامل في كافة املؤسسات العامة بسبب الت •

 توفير فرص عمل للمواطنين وتخفيف حدة البطالة. •

 تحسين نوعية الحياة للمجتمع املضيف. •

 حماية املراكز السياحية والطبيعية والبيئية داخل البلد.  •

 تقديم نوعية عالية من املعلومات والخبرات السياحية بالشكل املناسب للسياح والزوار.  •

 املوروث الثقافي للمجتمع والحفاظ على القيم والتقاليد والعادات واملساهمة في تطوير العالقات الثقافية ونشر ثقافة التسامح.حترام ا  •

توفير    التأكيد على الخطط السياحية طويلة األمد مع توفير ما ينتج عنها من منافع اقتصادية وتوزيعها بصورة عادلة على الجهات املساهمة ومنها •

   عمل لتحسين دخل الفرد ومحاربة الفقر.فرص ال

 ا. توطيد العالقات بين الدول وبعضها البعض وهذا يؤثر في التجارة الخارجية للدولة بالتالي نمو وتطور الدولة اقتصاديً  •

والترفيهية يساهم في منح املناطق أهمية سياحية  من خالل وجود وانتشار املواقع األثرية والتاريخية    توزيع عادل ومتوازن للثروة والدخل داخل الدولة •

طاع السياحة  كبيرة يتوافد إليها السياح لالستمتاع واالطالع على املعالم األثرية والتاريخية ومن هذه الجهة تتقلد الحكومة والجهات املسؤولة عن ق

 .كافة أنحاء البالد مسألة توزيع الدخل القومي وتحقيق التوازن من خالل إقامة املشاريع التنموية في

 : السياحة في السودان . 2.2

 
ً
 ثقافيا

ً
 بين الحضارة  يتمتع السودان بموقع فريد في أفريقيا ويعتبر بوابة أفريقيا الرئيسية ومنطقة التقاء الحضارة العربية واألفريقية ويمثل جسرا

 تفصيل السياحة في السودان في النقاط التالية:العربية والسالالت البشرية التي استقرت وتمازجت وانصهرت بداخله ويمكن 

   :املوقع .1.2.2

واريتريا أثيوبيا  الشرق  تحدها من  أفريقيا  في شمال شرق  السودان  أفريقيا   تقع جمهورية  تشاد وجمهورية  الغرب  ومن  وليبيا  الشمال مصر  ومن 

هي عاصمة جمهورية السودان ويقسم نهر النيل أراض ي السودان الي شطرين شرقي وغربي وتقع   والخرطومالوسطي ومن الجنوب دولة جنوب السودان  

السودان ثاني أكبر بلد أفريقي بعد حيث أن    ا النيل الرئيسيين ويتوسط السودان حوض وادي النيلبيض رافًد زرق واأل العاصمة عند ملتقي النيلين األ 

 زائر واململكة العربية السعودية والثالث عشر على نطاق العالم. الجزائر والثالث في العالم العربي بعد الج

 : املساحة .2.2.2

( مليون نسمة أما اللغة الرسمية بها هي اللغة العربية إضافة 42.81( حوالي )م2019كم والتعداد السكاني لعام ) 1,886,068تبلغ مساحة السودان  

 اللهجات املحلية.  ىلإ 

   :املناخ  .3.2.2

ساحل البحر    ىبيض املتوسط علقع السودان في املنطقة املدارية وتتنوع فيه االقاليم املناخية ففي الشمال مناخ صحراوي حار ومناخ البحر األ ت

الفقيرة في   السافانا  السودان ومناخ  أواسط  املداري أ االحمر ومنطقة جبل مرة في دارفور ومناخ شبه صحراوي في  املناخ  السودان ويتسم  واسط غرب 

عتدل في الشتاء وشبه حار ممطر في الصيف وم  ىلإ بارتفاع درجة الحرارة في معظم أيام السنة خاصة في فصل الصيف يكون املناخ جاف في أقص ي الشمال  

 ممطر وبارد شتاء علرطب في أقص ي جنوب كردفان وجنوب النيل األ 
ً
 وبهذا يزدان السودان حمر ومنطقة جبل مره  ساحل البحر األ   ىزرق وحار جاف صيفا

 ا. كبيرة جًد بغابات ومراعي وبمساحات زراعية 

   : نشأة السياحة في السودان .4.2.2

السياحة في السودان منذ عهد سلطنة الفونج فقد عرفت سلطنة الفونج السياحة الدينية وسياحة االستشفاء الديني آنذاك فيما يعرف    تنشأ

دان منتقلين  بالطب الشعبي فقد كان الناس ينتقلون بين األولياء وبين القباب بغرض االستشفاء النفس ي والدعاء والتضرع وكان األولياء يسعون في السو 

ال زالت وخير مثال  بين املسايد والجوامع يتبادلون الزيارات الدينية فيما بينهم وكانت هذه القباب والجوامع واملسايد جوانب سياحية دينيه لجميع الناس و 

راد بإنشاء بعض الشركات  بدأ بعض االف  حيثعن طريق القطاع الخاص  ا  فعليً بدأ النشاط السياحي في السودان  لكن    املهدي في أم درمان  لذلك قبة األمام

   من خاللهوسط وقد بدأت بالتسويق للسياحة خارج السودان و والوكاالت الخاصة تعمل في مجال السياحة مثل وكالة الشرق األ 
ً
ا  شهد السودان نشاط

الا في سياحة املخيمات وتفويج  محدودً  أما الدولة دورها كمورد هام من املوارد  تي تغذي االقتصاد القومي بالعمالت  الرحالت الجماعية لهذه املخيمات 

 من أقسامها عاماالجنبية فأصدرت القرار بإسناد أمر السياحة لوزارة االستعالمات والعمل  
ً
وظل يقوم بدوره بصوره جيدة وفي العام   (1959)  ليكون قسما



 سمر سري                                                                                                        ( ARDLأثر تنشيط السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان باستخدام منهجية) 

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 404-418 
 410 

 

 في االتحاد العربي للسياحة واالتحاد الدولي ملنظمات 
ً
أنشأت الدولة أول مصلحة للسياحة وضمت  (1966) السياحة وفي عامالتالي صار السودان عضوا

أصبحت السياحة مؤسسة بموجب قانون مؤسسات القطاع العام وأوكل اليها أمر وأصبحت السياحة  (1972) عامإليها مصلحة الفنادق واملرطبات وفي 

صدر قرار بإنشاء وزاره مستقلة للسياحة  ( 1988) شاط الفندقي وفي عامالن ىشراف علمؤسسة بموجب قانون مؤسسات القطاع العام وأوكل اليها أمر اإل 

السياحة   دول الجوار التي لحقت بركب الحضارة وصارت لها شهرة عاملية في مجال  ومن خالل هذا يتضح ان السياحة في السودان عانت مقارنة مع تجارب

أقسامها عام  من 
ً
ليكون قسما يق  (1959)  االستعالمات والعمل  السياحة وفي عاموظل  الدولي ملنظمات  أول   (1966)  وم بدوره واالتحاد  الدولة  أنشأت 

أصبحت السياحة مؤسسة بموجب قانون مؤسسات القطاع العام وأوكل   (1972)  مصلحة للسياحة وضمت إليها مصلحة الفنادق واملرطبات وفي عام

ن السياحة في السودان عانت أ صدر قرار بإنشاء وزاره مستقلة للسياحة ومن خالل هذا يتضح    (1988)  ليها أمر االشراف على النشاط الفندقي وفي عامإ 

الخرطوم  تبعد عن  السودان  الحضارة وصارت لها شهرة عاملية في مجال لسياحة منطقة كسال شرق  التي لحقت بركب  الجوار   مقارنة مع تجارب دول 

  (1840)  تراك عاصمة إلقليم التاكا عاماختارها األ(  1623)  اسم جبل كسال يرجع تاريخها لعام  كيلو متر وقد استمدت اسمها من  480العاصمة بمقدار  

الشالل( في شرق   -النقعة    -مروي  -جبل البركل  -نوري    -الكرو   -ثرية في شمال السودان ) كرمةهم معاملها السياحية دلتا نهر القاش والتاكا واملناطق األأ ومن  

زرق التي حمر ومصيف أركويت في النيل األ ر للغطس والرياضة املائية وقرية عروس السياحية والشعب املرجانية في البحر األ حمالسودان منطقة البحر األ 

ثرية والتاريخية والطابية وعناصر السياحة  توجد فيها الحياة البرية في محمية الدندر والحيوانات في بيئتها الطبيعية الخرطوم والجزيرة توجد املتاحف األ

 .من خالوي وطرق صوفية ومساجدها وغيرها لدينيةا 

   :مقومات السياحة في السودان .5.2.2

التي تمتلك مقاصد وجواذب سياحية   ىدول األول  ا بأنه واحد من العشريتمتع السودان بميزة نسبية من حيث الجذب السياحي وهو مصنف عامليً 

ا كثيرة منها قلة االستثمارات في البنية التحتية ونقص الخدمات األساسية  طبيعية وتاريخية وبالرغم من أن نصيبه من السياحة العاملية ال يزال يواجه قيودً 

ترويج واإلعالم والتي تلعب فيه تقنية نظم املعلومات الجغرافية  على ال  ىاألولوالتشويه اإلعالمي لصورة السودان إال أن الجذب السياحي يعتمد بالدرجة  

 ا في توفير البيانات املطلوبة. ا مهمً دورً 

   :القوانين واللوائح املنظمة للعمل السياحي بالسودان .6.2.2

ولة  ؤ ولتنظيم العمل والعالقة بين وزارة السياحة والوزارات املس   ( 1995)  في عام(  249رقم )تم إنشاء وزارة السياحة والحياة البرية بموجب القرار  

أعمال املؤسسات واملرافق السياحية باملركز والواليات   على  تحادية في أعمال الرقابة والتفتيشعن النشاط السياحي بالواليات وتأكيد سلطة الوزارة اإل

 . وحقوق الدولة وواجباتهاوواجباتهم وتنظيم املعايير ومواصفات الفنادق واملؤسسات السياحية وحفظ حقوق السائحين 

 : اآلثار  .7.2.2

وأنه حسب ما أفادت الكشفيات األثرية فإن  بلد عريق له تاريخه وتراثه الثقافي الذي ال يقدر بثمن وهو بلد حضارات قديمة في بالد النوبة  السودان

 بالوسيط والعصر الحجري الحديث و  الحضارات عرفت في
ً
 نه في بداية التاريخ املدون كانت حضارات كوشأ السودان منذ العصر الحجري األعلى مرورا

 على عبقرية
ً
السياحة   اإلنسان واملكان وأن أهرامات ومعابد ومدافن حضارات السودان القديمة تقف خير شاهد على ذلك  ونبته ومروي تقف شاهدا

املجال وتتركز في هذا  املختصين  والعلماء  األجانب  أنظار  وهي محط  في    األثرية  تقع  مروي مواقعها  التي  امللكية(  )املدينة  القديمة  الضفة    العاصمة  على 

النقعة الذي يعتبر من أهم  الشرقية للنيل على بعد أربعة أميال شمال كبوشية وهي أهم مقر ملكي وتضم معبد أمون ومعبد أغسطس والحمامات امللكية

  من التقاء وادي العوتيب مع نهر النيل بالقرب من منطقة ود بانقا ويحتوي على  كلم   25« كلم شمال شرق الخرطوم وعلى  159املواقع األثرية على بعد » 

كلم من املدينة امللكية وبها يقع موقع  4املعابد منها معبد االسد )أبادماك( والكشك املروي ومعبد اإلله أمون ومعبد امللكة شنكد خيتو على بعد  عدد من

أماني وعدة ويضم موقع ديم    كلم جنوب مروي وتضم القصر امللكي للملكة   75لغربية وتقع ود بانقا على بعد  البجراوية األهرامات الشمالية والجنوبية وا 

أما أم اسودة فموقعها يوجد في بدايات سهل البطانة شرق البعصه بحوالي    القراي جنوب مروي بعض املعابد وتقع البصعه شرق مروي وبها معبد ابادماك

 يقع موقع العلم على بعد    200كلم ويتكون من حفير كبير دائري يبلغ قطره    56
ً
 16مترا

ً
كلم شمال ويحتوي على حفيرين وبئر معبد ومقابر مختلفة بعيدا

 كلم. 15عن الطرق املطروقة وكمية من الصخور الكبيرة والتالل ويقع موقع الضانقيل وهو حديث االكتشاف شمال مدينة بربر بحوالي 

   املسطحات املائية  .8.2.2

 أطول أنهار العالم وينحدر من أثيوبيا ويلتقي بقرينه األبيض عند املقرن بالخرطوم. : حيث يعتبر نهر النيل  •

السبلوقة • املاء   تعتبر:  شالل  التزلج على  بذلك سياحة  توفر  املائي فهي  والتدفق  املجرى  الجبلية وضيق  املنطقة  لطبيعة  وذلك  للسياح   
ً
مقصدا

 والسباحة والرحالت النيلية. 

على  كما توجد    والتصوير  مناسبة للغطسدرجة حرارة  و   يمتاز بأعماق مختلفةو   كلم   1,900على طول    ويمتدأنقى بحار العالم  وهو  :  البحر األحمر •

  )قرية مثل الجزر املرجانية واملنتجعات و وحاليب( أركويت )مصيفاملصايف مثل و  وسواكن( )طوكرجانبه الثار واملدن التاريخية واملواقع الحربية 
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مثل  سياحية ومنتجعات  توجد مشاريع    كما  من الحيوانات البرية ملمارسة هواية صيد الحيوانات والطيور وأنواع مختلفة    البحريةالحظائر  و  عروس(

 والتصوير.منتجع إيمان للغطس 

 تمتاز بأجوائها املعتدلة. و وتمتاز بموقعها الفريد في جنوب النيل األزرق ي: جزيرة توت •

 : املحميات الطبيعية .9.2.2

ة محميو  ر.  داخل مياه البحر األحم  البحرية  سنقنيبة  محميو   محمية الردومو   محمية الدندرمنها  متلك السودان حوالي ثمانية حظائر للحياة البرية  ت

 كردفان  فيالصحراوية  جبل الدائر

   : التراث .10.2.2

مجتمع مثل السودان  في مم وخاصةاأل لكثير من  التقليدي نسانية تعكس الجانب إ عوامل الجذب ملا تحتويها من قيم  إحدى تمثل السياحة التراثية 

هل السودان من خالل الثقافة املادية والعادات والتقاليد والفنون الشعبية واملعتقدات  أ املتنوعة هذه القيم تشجع السائح على معرفة ثقافات  بأقاليمه

منهحيث  الدينية   اليدوية  الصناعات  بالعديد من  السودان  واملصنوعات   ايتميز  والنسيج  الغزل  السعفية وصناعات  والصناعات  الفخارية  الصناعات 

 الجلدية واملصوغات والحلى وغيرها. 

 3.2.  املعوقات و التحديات التي تواجه صناعة السياحة في السودان:  

معوقات تتعلق بسياسة الدولة ومعوقات اقتصادية ومناخية    يعاني منها قطاع السياحة في السودان منها التي  واملعوقات  هناك العديد من الصعوبات

 : وذلك لعدة أسباب منها وثقافية وبيئية واجتماعية

 ضعف اهتمام الدولة بالنشاط السياحي.  •

 كثرة الضرائب والرسوم على النشاط السياحي.  •

 الشكل املطلوب ملستقبل السياحة في السودان.ستراتيجية للسياحة لتحديد ا عدم وجود  •

 عدم إجراء دراسات جدوى للمشاريع.  •

 از السياحة.بجهالعاملة  ى ضعف ونقص القو  •

 تعقد إجراءات دخول السياح للدولة. •

 ندرة البحوث والدراسات العلمية عن هذا القطاع. •

 عدم تحديد منتج سياحي متميز.  •

 صناعة السياحة. جال م في الحديثةالتقنية  استخدامضعف  •

 تنظم العمل السياحي.  تيال والقانونيةتضارب التشريعات  •

ارتفاع  • إلى خروج بعض الفنادق من السوق بسبب  الفنادق وذلك بسبب ارتفاع الرسوم املفروضة على الفنادق مما أدى   ارتفاع رسوم اإلقامة في 

  املصروفات التشغيلية.

  السياحية. ى ت السياحية على مناطق الجذب السياحي حيث ينعدم فيها الفنادق والقر غياب التخطيط في توزيع االستثمارات واملنشآ •

 ارتفاع رسوم السياحة على املنشآت السياحية. •

 السياس ي واألمني في البالد. االقتصادي و عدم االستقرار  •

 ضعف االهتمام الحكومي بالسياحة وشح تمويلها للقطاع.   •

 ضعف البنية التحتية باملناطق السياحية كانعدام الطرق املمهدة والخدمات األساسية. •

 ضعف الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في االستثمار السياحي.  •

 الحصار االقتصادي على السودان وضعف اإلعالم السياحي في الترويج لها. •

  دام ثقافة السياحة لدى عامة الشعب وقلة الكوادر املؤهلة في العمل الفندقي وغياب التدريب لها.انع •

 افتقار املواقع السياحية للخدمات األساسية للسياحة من كهرباء وطرق وفنادق وغيرها. •

 عدم وجود سوق مصرفيه لتداول النقد األجنبي.  •

 هميتها عند السواح. عدم االهتمام بالسوق التقليدية على الرغم من أ  •

 ضعف االستثمار السياحي.  •

 ارتفاع قيمة السلع السياحية املحلية مقارنة بنفس السلع املوجودة في األسواق املجاورة وبسعر أقل بكثير.  •
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 ارتباط الطلب السياحي بالنظام االقتصادي للدولة والتركيز على سياحة رجال األعمال. •

 بأهمية السياحة. عدم الوعي الثقافي والبيئي  •

عدم توافر أماكن السياحة والفنادق املؤهلة بمختلف الدرجات واملنتجعات والقرى السياحية وبيوت الشباب بحيث تتناسب مع مختلف فئات  •

 وطبقات السائحين. 

 قصور البيانات واملعلومات عن املزارات واملعالم السياحية وأماكن تواجدها وكيفية الوصول إليها. •

دول الجوار عدم تفعيل عناصر التراث الشعبي في املناطق السياحية وتشجيع  الصراع السياس ي والحروب القبلية داخل الدولة وعلى الحدود مع   •

 عمل املهرجانات التي يكون لها أثر إيجابي ومردود دولي عالي في تنشيط السياحة.

األمطار والسيول في فصل الخريف ووعورة الطرق الجبلية والزحف الرملي في املناطق   وكثرة سوء األحوال املناخية وارتفاع درجات الحرارة في الصيف   •

 عدم توافر البنيات األساسية املؤهلة لتجاوزها مما يعيق استمرار السياحة طوال العام في البالد.  االثرية وعليه

 : النشاط السياحي على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي السوداني أثر  . 2.4

ن أ  دير النماذج القیاسیة یتطلب من الباحث االستناد إلى النظرية االقتصادية في تفسير وتحدید العالقات بين املتغيرات االقتصادية في حينن تقإ 

للنموذج البيانات  دنا  بين املتغيرات االقتصادية املختارة فقد اعتم  العالقات الفعليةجل قیاس  أ القیاس االقتصادي یحدد املقدار الكمي لتلك العالقة ومن  

  :ويمكن توضيح املتغيرات املدرجة في النموذج على النحو التالي املتعدد

)GDP الناتج املحلي اإلجمالي )   

  )TR اإليرادات السياحية )   

)DC ( االستهالك 

)S( االدخار 

)X( الصادرات 

)I) االستثمار    

)M) الواردات     

)INV( عدد السياح 

 : ول: أثر اإليرادات السیاحیة على الناتج املحلي اإلجماليالنموذج األ  •

الناتج   استخدم الباحث في هذا النموذج على التوالي أثر كل من اإليرادات السياحية واملدخرات املحلية واالستهالك املحلي كمتغيرات مستقلة على

 تابع كما موضح في النموذج االتي:املحلي اإلجمالي كمتغير 
1. ARDL Error Correction Regression 
                GDP= TR +DC + S 

 

 

 

 

 

إشارة معامل  أن  أعاله  الجدول  الكافي والالزم    (0.0886)معنوية بقيمة    وهي  (-6.869011)سالبة    cointEq(-1)  يتضح من  الشرط  أن  مما يعني 

الوضع %( من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في واحدة الزمن )سنة( من أجل العودة إلى  3متحققين بإشارة سالبة للمعامل ومعنويه بمعنی أن)

 التوازني طويل األجل.
2. Levels Equation 

GDP= (24393732.0744    + -32540.1862*RT + 0.1032*DC -3126493.9353*S ( 

 

Prob. T -Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.6547 -0.602598 53999.83 -32540.19 RT 
0.3170 1.839555 0.056094 0.103187 DC 
0.8673 -0.211519 14781175 -3126494. S 
0.3064 1.914976 12738399 24393732 C 

 ي وه   اإلجمالي  والناتج املحليإشارة معامل معدل اإليرادات السياحية سالبة دالة على وجود عالقة عكسية تربط بين معدل اإليرادات السياحية   •

  حلي االستهالك املشارة معامل إ أما    الناتج املحلي اإلجماليمساهمته في  مما يدل ضعف هذا القطاع وبالتالي ضعف  مع النظرية االقتصادية ختلفت

تفق مع النظرية االقتصادية أما إشارة معامل معدل  ت يوه الناتج املحلي اإلجمالي و االستهالك املحليموجبة دالة على وجود عالقة طرديه تربط بين 

Variable Coefficient 

  

Std. Error  t-Statistic  Prob. 
 
 

CointEq(-1)* 
 

-6.869011 0.962622 -7.135728 0.0886 
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بين    االدخار تربط  اإلجماليسالبة دالة على وجود عالقة عكسية  املحلي  والناتج  االقتصادية  ختلفت  يوه  االدخار  النظرية  يعني ضعف مما    مع 

 .اإلجمالي تأثيرها على الناتج املحليوبالتالي ضعف املدخرات املحلية 

وجود عالقة سببيه بين املتغيرات  عدم  %( وهذا يدل على  10ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية )ليست    جماليناتج املحلي اإل معالم دالة ال •

 املستقلة مع املتغير التابع. 
3. F-Bounds Test 

Signif 1% K Value(F) 

4.66 3 20.036745 

( مما يعني أننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض  4.66( هي أكبر من القيمة الجدولية )20.036745يتضح من الجدول أعاله أن القيمة املحسوبة )

 %(.1عند مستوى داللة )البديل القائل بوجود عالقة طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع 
4. CUSUM of Squares test 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال أعاله يوضح  ثابت  شكل  املقدرات  أن  يعني  ومتقاربان مما  الثقة متوازيان  أن حدود  للمربعات  التراكمي  أن    ةاملجموع  لنا  يؤكدان  الزمن مما  عبر 

 املتغيرات مستقرة عبر الزمن. 

 : النموذج الثاني: أثر اإليرادات السیاحیة على االستثمار املحلي •

كمتغيرات مستقلة على االستثمار املحلي   املحلي اإلجمالي  والناتج  أثر اإليرادات السياحية والصادرات  على التوالي  استخدم الباحث في هذا النموذج

 تي:كمتغير تابع كما موضح في النموذج ال
1. ARDL Error Correction Regression 

I= TR + X + GDP 
Variable Coefficient Std.Error T Statistic Prob. 

 

CointEq(-1)* 
 

3.67962 0.380733 -9.664594 0.0006 

أن   أعاله  الجدول  )   cointEq(-1)  إشارة معامليتضح من  )  ( وهي-3.679626سالبة  الكافي والالزم   (0.0006معنوية بقيمة  الشرط  أن  مما يعني 

%( من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في واحدة الزمن )سنة( من أجل العودة إلى الوضع 3متحققين بإشارة سالبة للمعامل ومعنويه بمعنی أن)

 األجل.التوازني طويل 
2. Levels Equation 

I = (880093.4047 + -540.6646*RT + 0.7069*X + 0.0679*GDP) 

Prob . t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
 

0.6949 -0.421709 1282.079 -540.6646 RT 
0.0189 3.810080 0.185542 0.706931 X 
0.1891 1.580590 0.042936 0.067864 GDP 
0.2274 1.424728 617727.2 880093.4 C 

السياحية سالبة دالة على وجود عالقة عكسية تربط • اإليرادات  السياحية واالستثمار  إشارة معامل معدل  اإليرادات  وهي تختلف مع    بين معدل 

ت بشكل  درا السیاحیة تؤثر في الصا  اإليرادات  نإل   لقلة مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي وبالتالي في الصادرات وذلك النظرية االقتصادية وذلك  

  ةشارة معامل الصادرات موجبة دالة على وجود عالقة طرديإ أما  نتاج وبالتالي زیادة االستثمار وزيادة الدخل  مباشر من خالل زیادة حجم اإل   غير
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ال إشارة معامل معدل  أما  النظرية االقتصادية  تتفق مع  الصادرات واالستثمار وهي  بين  املحلي اإلجماليتربط  موجبة دالة على وجود عالقة   ناتج 

 .جمالي واالستثمار وهي تتفق مع النظرية االقتصاديةطرديه تربط بين الناتج املحلي اإل 

املتغيرات  وهذا يدل على وجود عالقة سببيه بين الصادرات %( باستثناء 10حصائية عند مستوى معنوية )إ ذات داللة  ستثمار ليستمعالم دالة اال  •

 املستقلة مع املتغير التابع. 
3. F-Bounds Test 

Signif 1% K Value(F) 

4.66 3 9.3404383 

( مما يعني أننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض  4.66( هي أكبر من القيمة الجدولية )9.3404383يتضح من الجدول أعاله أن القيمة املحسوبة )

 %(.1األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع عند مستوى داللة )البديل القائل بوجود عالقة طويلة 
4. CUSUM of Squares test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ثابت  شكليوضح  املقدرات  أن  يعني  ومتقاربان مما  الثقة متوازيان  أن حدود  للمربعات  التراكمي  املجموع  أن    ةأعاله  لنا  يؤكدان  الزمن مما  عبر 

 املتغيرات مستقرة عبر الزمن. 

 :النموذج الثالث: أثر اإليرادات السیاحیة على الصادرات •

  الصادرات واالستثمار املحلي كمتغيرات مستقلة على    ناتج املحلي اإلجمالياإليرادات السياحية والاستخدم الباحث في هذا النموذج على التوالي أثر  

 كمتغير تابع كما موضح في النموذج االتي:
1. ARDL Error Correction Regression 
X= TR + GDP + I 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CointEq(-1)* -0.543001 0.038777 -14.00320 0.0051 

إشارة معامل أن  أعاله  الجدول  بقيمة    وهي   (-0.543001)سالبة     cointEq(-1)يتضح من  والالزم    ( 0.0051)معنوية  الكافي  الشرط  أن  يعني  مما 

واحدة الزمن )سنة( من أجل العودة إلى الوضع %( من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في  3متحققين بإشارة سالبة للمعامل ومعنويه بمعنی أن)

 التوازني طويل األجل.
2. Levels Equation 
X = (718915.1+ -63637.64*RT  -1.864651* GDP + 12.10162*I) 

Prob . t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.5644 -0.684371 92987.08 -63637.64 RT 
0.5417 -0.729158 2.557266 -1.864651 GDP 
0.5114 0.792057 15.27872 12.10162 I 
0.8438 0.223622 3214868. 718915.1 C 

إشارة معامل معدل اإليرادات السياحية سالبة دالة على وجود عالقة عكسية تربط بين معدل اإليرادات السياحية والصادرات وهي تختلف مع   •

جمالي وبالتالي على الصادرات وذلك ألن اإليرادات السیاحیة تؤثر في الصادرات بشكل مساهمتها في الناتج املحلي اإل النظرية االقتصادية وذلك لقلة 

لى وجود عالقة غير مباشر من خالل زیادة حجم االنتاج وبالتالي زیادة االستثمار وزيادة الدخل أما اشارة معامل الناتج املحلي اإلجمالي سالبة دالة ع
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جمالي والصادرات وهي تختلف مع النظرية االقتصادية أما إشارة معامل معدل االستثمار موجبة دالة على وجود تربط بين الناتج املحلي اإل عكسيه 

 عالقة طرديه تربط بين االستثمار والصادرات وهي تتفق مع النظرية االقتصادية.

بين املتغيرات املستقلة مع    ةوجود عالقة سببيعدم  %( وهذا يدل على  10ة )حصائية عند مستوى معنويإ ذات داللة  ليست    صادراتمعالم دالة ال •

 املتغير التابع. 
3. F-Bounds Test 

Signif 1% K Value(F) 

4.66 3  13.07264  

العدم ونقبل الفرض  ( مما يعني أننا نرفض فرض  4.66( هي أكبر من القيمة الجدولية )13.07264يتضح من الجدول أعاله أن القيمة املحسوبة )

 .%(1البديل القائل بوجود عالقة طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع عند مستوى داللة )
4.  CUSUM of Squares test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ال أن    شكليوضح  لنا  يؤكدان  الزمن مما  ثابته عبر  املقدرات  أن  يعني  ومتقاربان مما  الثقة متوازيان  أن حدود  للمربعات  التراكمي  املجموع  أعاله 

 املتغيرات مستقرة عبر الزمن. 

 : ستهالك: أثر اإليرادات السیاحیة على اال رابعال النموذج •

ت السياحية وعدد السياح والناتج املحلي اإلجمالي كمتغيرات مستقلة على الواردات كمتغير  استخدم الباحث في هذا النموذج على التوالي أثر اإليرادا 

 تي: تابع كما موضح في النموذج ال
1. ARDL Error Correction Regression 
M= TR + INV + GDP 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 

CointEq(-1)* 
 

-12.72905 0.503578 -25.27723 
 

0.0016 
 

إشارة معامل أن  أعاله  الجدول  الكافي والالزم  (  0.0016معنوية بقيمة )وهي  (  -12.72905)  سالبة  cointEq(-1)   يتضح من  الشرط  أن  مما يعني 

الزمن )سنة( من أجل العودة إلى الوضع %( من أخطاء األجل القصير يمكن تصحيحها في واحدة  7متحققين بإشارة سالبة للمعامل ومعنويه بمعنی أن)

 التوازني طويل األجل.
2. Levels Equation   
M   = -1849416.9156 -7788.2309*RT + 67152.1751*INV-0.0012*GDP   

Prob . t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0104 
 

-9.725199 

800.8300 -7788.23 

 
 

RT 

0.0006  
40.07691 1675.583 

 67152.18 
INV 

0.8598  
-0.200193 

0.005934 
 -0.001188 

GDP 

0.0011  
-30.81182 60022.96 

 

-1849417. 
 

C 

 



 سمر سري                                                                                                        ( ARDLأثر تنشيط السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية في السودان باستخدام منهجية) 

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 404-418 
 416 

 

وضع مع    تفقت  الوهي    وارداتإشارة معامل معدل اإليرادات السياحية سالبة دالة على وجود عالقة عكسية تربط بين معدل اإليرادات السياحية وال •

السوداني اشارة معامل    االقتصاد  بين    السياح  عددأما  تربط  دالة على وجود عالقة طرديه  السياحموجبة  وضع  مع    تتفقوهي    والواردات  عدد 

السوداني   الاالقتصاد  إشارة معامل معدل  املحلي االجمالأما  املحلي    يناتج  الناتج  بين معدل  اإلجمالي  سالبة دالة على وجود عالقة عكسية تربط 

 مع النظرية االقتصادية. تتفقال وهي  والواردات

عالقة   وهذا يدل على وجود   ناتج املحلي اإلجماليالعدد السياح و   %( باستثناء10ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية )  وارداتمعالم دالة ال •

 املتغير التابع. مع سببيه بين املتغيرات املستقلة 
3. F-Bounds Test 

Signif 1% K Value(F) 

4.66 3 42.59590 

( مما يعني أننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض  4.66( هي أكبر من القيمة الجدولية )42.59590يتضح من الجدول أعاله أن القيمة املحسوبة )

 %(.1ى داللة )مستو البديل القائل بوجود عالقة طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع عند 
4. CUSUM of Squares test   

 

 

 

 

 

 

 

ال أن    شكليوضح  لنا  يؤكدان  الزمن مما  ثابته عبر  املقدرات  أن  يعني  ومتقاربان مما  الثقة متوازيان  أن حدود  للمربعات  التراكمي  املجموع  أعاله 

 املتغيرات مستقرة عبر الزمن. 

 الخاتمة:  .3

 لنتائج: ا . 1.3

 عدد من النتائج أهمها: إلىتوصلت الدراسة 

همال الدولة لهذا القطاع  إ   ثار ضعيفة ال تستطيع تحفيز التنمية بسببآ العالقات ذات    تلكن  أ   بينتبناءها    الباحث  ن النماذج القیاسیة التي حاول إ  •

 . الهام

الجدولية   • القيم  اختبار   F-Bounds Testأكبر من  القائل بوجود    اتالقيم املحسوبة في  البديل  الفرض  العدم ونقبل  أننا نرفض فرض  مما يعني 

 %(.1طويلة األجل تتجه من املتغيرات املستقلة إلى املتغير التابع عند مستوى داللة ) اتعالق

  عبر الزمن أي أن املتغيرات مستقرة عبر الزمن. ةمما يعني أن املقدرات ثابت ةن حدود الثقة متقاربإ  •

  يسودان مركز سیاحتجعل ال یجابیةإ عداد السیاح هي مؤشرات أ ن العوائد السیاحیة املتحققة من خالل تزايد إ  •
ً

 أمثل  رائد إذا ما استغل استغالال

 وجه باتجاه تنمية البنية التحتية. 

ن يصبح قبلة للسائحين لكن سياسة الدولة منذ أن تم تأسيسها لم تضع الخطط االستراتيجية واملستدامة أ السودان بلد متنوع البيئات مما يؤهله  •

لعدم   وذلك  ذا مورد مهم  الدولة على للسياحة كقطاع مهم  واعتماد  التحتية  البنية  البالد وضعف  في  واالقتصادي  واألمني  السياس ي  االستقرار 

 .فقط كموارد اقتصادية الضرائب والجمارك
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: التوصيات. 2.3  

سياحي من خرائط  إنشاء بنك للمعلومات الجغرافية يتبع كل موقع سياحي يكون الهدف منه توفير كافة البيانات السياحية الحديثة عن أي موقع   •

 ورقية أو رقمية بمقاييس رسم مختلفة، محدد عليها كافة املقومات السياحية البشرية والطبيعية والطرق. 

 االهتمام باملرافق السياحية وتوفير الخدمات املطلوبة لطالبي السياحة في السودان وخاصة االيواء وخدمات النقل وغيرها.  •

 جانب حتی يتسنی لهم معرفة السودان بشكل صحيح ومقبول.ة لكل شخص وخاصة األ توفير املعلومات السياحية بصورة سهل •

 البد من االهتمام بالتسويق السياحي عبر نظم املعلومات الجغرافية.  •

 توجيه الدعم املالي ووضع خطط واستراتيجيات طويلة األمد للنهوض بهذا القطاع.  •
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Abstract: The study examines the contribution of the tourism sector to the economic development in Sudan. The tourism 
sector is of great importance to contribute to social and economic development in Sudan.   The study aims to build an 
econometrics model to analyze the impact of some macroeconomic indicators on tourism activity in Sudan using linear 
functions logarithms and forecasting models during the period (1995-2019). Moreover, the study aims to clarify the 
concept of tourism activity and its essential features and dimensions, and its relation with development with the emphasis 
on the factors that attract  tourism. The study hypothesizes that the tourism sector has a positive impact on the Sudanese 
economy. The empirical evidence shows that all the variables are stationary. The study findings reveal that the revenues 
generated by the tourism are appositive indicators that Sudan can attract more tourists. Finally, the study recommends 
establishing a geographic information bank at tourist locations to provide the latest tourism information and the provision 
of necessary services for accommodations and transportations . 
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 : املقدمة .1

أو   تؤدي إدارة املوارد البشرية في جميع الشركات سوءا  اإلقليم  الجنسيات الشركات على مستوى  املحلي أو الدولي أو في شركات متعددة  املستوى 

 في رفع تنافسية الشركات واملساهمة من خالل تحسين إدارة  والشركات
ً
 هاما

ً
 مما ينعكس بشكل إيجابي،  الشركات، ورفع مستوى اإلنتاجية العاملية دورا

التغيير السريع  الشركات في ظل عالم يسوده  يساهم في نمو وتطور وتقدم  على خفض كلف رأس املال وتحسين األداء للشركات وتحسين جودة األعمال مما

التي جعلت من العالم ككل قرية صغيرة لذا يجب على  التكنولوجيا والبحث العلمي والعوملة والتطورات العلمية الهائلة واإلنترنت وتطور  وفي ظل العوملة

عن املورد   لية تخطيط املورد البشرية مهما تطورت التكنولوجيا وتقدمت إذ ال يجب االستغناءبشكل كبير بعم االهتمام  األردنيةشركات صناعة األدوية  

  على امتالكها  األردنيةفي الشركة فمن خالل قدرة شركة صناعة األدوية   والتحديث الذي يقوم بعملية االبتكار والتطوير هو املفكر واملبدع وهو البشري ألنه

والقدرات والخبرات واملهارات العالية يمكنها هذا من العمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية ومتميزة من شأنها أن تعمل  للموارد البشرية ذات الكفاءة 

 الوب على إرضاء الزبون وتلبية حاجاته ورغباته
ً
من زيادة حصتها السوقية  األردنيةاألدوية  صناعة يمكن شركة ه للشركة وهذا بدور  تالي يصبح الزبون مواليا

 األرباح لديها.  وزيادة 
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 امللخـص: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية. تمثل مجتمع  

شركة وتم استخدام العينة الطبقية   (21) الشركات العاملة في مجال صناعة األدوية األردنية وعددهاالدراسة من مديري اإلدارات العليا في  

 على حجم املجتمع  169املتناسبة لغايات تمثيل مجتمع الدراسة،  حيث بلغ حجم عينة الدراسة )
ً
( موظفا حسب جدول العينات واعتمادا

)  الكلي، وتم   ا   ( 200توزيع 
ً
اال ا لعدم    ستبانة تحسبا بيانات  املسموح به)ستكمال  الخطأ  املرتجعة بحيث يكون هامش  ووحدة   %(. 5ستبانات 

 املعاينة والتحليل لهذه الدراسة من العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية. 

أهدافها، تم استخدام  ( صالحة للتحليل اإلحصائي واعتمدت الدراسة عـلى املـنهج الوصفي التحليلي، لتحقيق 178وتم الحصول على )

 ( لتحليل البيانات.SPSS) االستبانة لجمع البيانات، واعتمدت الدراسة عـلى البرنامج اإلحصائي

 .وأظهرت نتائج تحليل إجابات أفراد العينة أن هناك أثر لتخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية

تعزيز واالستفادة من مكونات استراتيجيات تخطيط املوارد البشرية لدراسة البيئة التنظيمية  في شركات   وأوصت الدراسة بضرورة 

 صناعة األدوية األردنية  لتحقيق امليزة التنافسية.

 . شركات صناعة األدوية األردنية؛ امليزة التنافسية؛ تخطيط املوارد البشرية الكلمات املفتاحية:
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وذلك من خالل قدرتها على تحقيق امليزة التنافسية التي بدورها تميزها عن باقي   األردنيةلذا  يجب العمل على زيادة كفاءة شركات صناعة األدوية  

   العالية وقدرتها على التعامل بمرونة لتلبية وتعين األفراد من ذوي املهارات والكفاءة  الشركات األخرى ويتم ذلك من خالل  قدرتها على استقطاب واختيار

يعكس   تاليالوب باألداء العالي للمنتجات ذات الجودة العالية والتي من خاللها يتم رفع مستوى الشركة ة والتميزحاجات الزبائن بسرعة فائقة وقيادة التكلف

تنافسية بحيث  استراتيجيةأن تسعى الختيار    األردنيةذلك على نموها وتقدمها وبقائها في السوق وزيادة أرباحها. حيث يجب على شركات صناعة األدوية  

، 2012)محسن،النجار،.  تقدمها ونموها وتحقيق أهدافها املنشودة   تاليالوبالتفوق على الشركات املنافسة لها وتحقيق األفضلية لها  تسطيع من خاللها  

53.) 

تتبنى مفهوم   أن  الشديدة  واملنافسة  املتغير  العالم  ظل  في  والتقدم  التميز  عن  تبحث  التي  الشركات  يجب على  البشرية   استراتيجياتلذا  املوارد 

 
ً
املعارف الضرورية  بقدرتها على امتالك  وإعطائها أهمية كبيرة وذلك لتحقيق وإكساب الشركة امليزة التنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات وذلك أيضا

حيث يوجد العديد من التحديات مثل تحديات  نمو وتقدم الشركة وبقاءها في السوق.   والهامة في الشركة والذي يساعدها في زيادة كفاءة اإلنتاج وبالتالي

 إلى التوجه إلى تحقيق املزيد من االبتكار    األردنيةالعوملة والتغيير السريع في بيئات األعمال مما يتوجب على إدارةاملوارد البشرية  في  شركات صناعة األدوية  

 (215،2015)الناصر،. وذلك لتحقيق أهدافها املنشودة  واإلبداع والتميز باألداء

 :مشكلة الدراسة . 1.1

وبيان أثر تخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية     األردنيةمشكلة الدراسة في املتغير التابع وهو امليزة التنافسية  في شركات صناعة األدوية   تكمن

 حيث أصبح هنالك منافسة شديدة بين الشركات العربية واألجنبية لصناعة األدوية نتيجة التطور التكنولوجي والعوملة األردنيةلشركات صناعة األدوية  

ها العالية حيث أن األدوية العربية متشابهة في تركيبتها الدوائية وجودتها مما يجعل حيث تتجه أغلب الزبائن لشراء املنتجات الدوائية األجنبية وذلك لجودت

  وبديلة لبعضها البعض وبدرجة ةاألدوية متشابه
ً
الشركات املحلية  حيث يصعب على املستهلكين لتلك األدوية التمييز بينها وأن عملية إختصار  كبيرة جدا

يقلل من حصتها السوقية واألرباح  ذا من شأنه أن يضعف من قدرتها التنافسية بين الشركات املنافسة لها وبالتاليعلى صناعة األدوية التقليدية ه األردنية

تقليدي والذي يقوم اليجب على الشركات أن تنتقل من العمل التقليدي واملتشابه إلى العمل غير    ا تالي خروجها من السوق لذاللديها وزيادة التكاليف وب

                                                                                                                                                                                                                 مثل البحث عن أدوية لألمراض املستعصية مثل أمراض الدم والسرطان. البتكار واملعرفة والحداثةعلى اإلبداع وا 

 
ً
 على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتضح من خالل اإلجابة على السؤال الرئيس:  تأسيسا

 ثر تخطيط املوارد  البشرية في امليزة التنافسية  في شركات صناعة األدوية األردنية؟ أما 

 :الدراسة أهمية  . 2.1

الباحثة من خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة محدودية   لقد الحظت  :يليتكمن أهمية الدراسة في ناحيتين وكما 

 . -في حدود علم الباحثة-األبحاث خاصة في البيئة العربية 

د النقص في املكتبة العربية في في س للمساهمة،  لذا يؤمل أن تفيد هذه الدراسة في إثراء املعرفة في مجال تخطيط املوارد البشرية، وزيادة االبتكار

تسهم في تحسين مدى ترجمة الخطط املرسومة ملستقبل ملموس وواقعي  من متغيراتها  الرئيسية والتي تبرز أهمية الدراسة العملية بما تتناوله  هذا املجال.

البشرية بكفاءة عالية كما يمكن إيجاز األهمية العملية إال بوجود تخطيط للموارد   الذي ال يمكن الوصول إليه إضافة إلى تركيزها على تحقيق االبتكار

 .األردنيةفي شركات صناعة األدوية  لتعزيز رؤى متخذي القرار حول املفاهيم التي تنبثق عنها تخطيط املوارد البشرية وعملية االبتكار

   أهداف الدراسة: . 3.1

 . األردنيةيتمثل هدف الدراسة في استكشاف أثر تخطيط املوارد البشرية  في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية 

   الدراسة:   فرضية . 4.1

● 0H:  ( 0.05≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةα)    األردنيةلتخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية . 

راجع  نموذج الدراسة ملتغيرها املستقل املتمثل في تخطيط  املوارد البشرية ومتغيرها التابع املتمثل في امليزة التنافسية  باإلضافة إلى املأ   (1يبين الشكل )

 التي تم االعتماد عليها. 
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 أنموذج الدراسة: . 5.1

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة  :(1شكل )

 املصدر: من إعداد الباحثين  اعتمادا على الدراسات:  

 .2019بوعالق، 2019، املبيضين واألكلبي،2018، الطعامنة،2015، عقيلي، 2018Dassler, 2014حمدان والعيثاوي،Khumaloi, 2020 : املتغير املستقل

 .(Mehta,2020&Tariq, 2012) خيري  ،2000،الصرن  ، 2003، نجم ،2020 ،الحنيطيOladimeji,et al,2019: .املتغير التابع

 التعريفات اإلجرائية: . 6.1

 Human resource planningتخطيط املوارد البشرية :  ●

 
ً
 أ على    ويعرف إجرائيا

ً
   نه عبارة عن عملية يتم فيها التخطيط إلستقطاب عاملين كما

ً
من ذوات الكفاءة واملهارة والخبرة في مجال األعمال املطلوبة     ونوعا

الصناعية   األدوية  شركات  أهداف  تحقيق  في  تساعد  والتي  على    .األردنيةلشغلها  باإلعتماد  قياسها  بناءً   االستبانةوسيتم  تطويرها  يتم  سوف  على    التي 

 الدراسات السابقة التي أجريت على نفس متغيرات الدراسة. 

 Competitive advantage:  لتنافسيةامليزة ا ●

في التفوق والتفرد عن باقي الشركات املنافسة لها مثل جودة املنتجات لديها وبتكلفة منخفضة   األردنيةعلى أنها عبارة عن قدرة شركات صناعة األدوية  

 و التي بدورها تساهم في زيادة الحصة السوقية لها.

 :منهجية الدراسة . 7.1

استبانة أعدت   من خالل دراسة العالقة واألثر بين املتغيرات واملستمدة من تطوير  التحليلي في الدراسة الحالية،  الباحثين  املنهج الوصفياعتمد  

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  )الحزمة(  الرزمة  برنامج  استخدام  وتم  الحالية،  الدراسة  هدف  لتحقيق   
ً
الدراسة SPSSخصيصا بيانات  لتحليل   )

األدوية  ا  األساس ي شركات صناعة  الدراسة  )  األردنيةألولية.تضمن مجال  في  21والبالغ عددها  العليا  اإلدارات  الدراسة من مديري  تمثل مجتمع  ( حيث 

ويعمل فيها   (، http://www.moh.gov.joحسب  املركز اإلعالمي في وزارة الصحة )  (شركة،21وعددها)  ،األردنيةالشركات العاملة في مجال صناعة األدوية  

(299 
ً
 169في املستويات اإلدارية العليا. تم استخدام  العينة الطبقية املتناسبة لغايات تمثيل مجتمع الدراسة، حجم عينة الدراسة )  ( مديرا

ً
حسب   ( موظفا

 على حجم املجتمع الكلي، وتم  توزيع )
ً
 ا   ( 200جدول العينات واعتمادا

ً
لعدم إستكمال بيانات اإلستبانات املرتجعة بحيث يكون هامش الخطأ   ستبانة تحسبا

 ووحدة املعاينة والتحليل لهذه الدراسة من العاملين في شركات صناعة األدوية في األردن.  (.109، 2017%( )النجار، النجار والزعبي، 5املسموح به)

 : اإلطار النظري  .2

بموضوع االهتمام  البشرية    تزايد  املوارد  التكنولوجية  تخطيط  التغيرات  بأسرة مثل  العالم  التي عرفها  الكبيرة  التغييرات  بسبب  األخيرة  اآلونة  في 

 حيث  يلعب تخطيط املوارد البشرية في الشركة دور   والعوملة واإلنترنت والتطور في البحث العلمي وازدياد حده املنافسة بين الشركات في عالم األعمال،
ً
 ا

 
ً
تالي قدرتها على املنافسة بين الشركات األخرى وقدرتها على الف الشركة املنشودة والتي تسعى جميع الشركات إلى تحقيقها وبوفاعل في تحقيق أهدا   هاما

ا على تالي قدرتها على النمو والتطور وتحقيق األرباح العالية وقدرتهالتحقيق امليزة التنافسية والتي بدورها تميزها عن باقي الشركات األخرى املنافسة لها وب

 الزيادة معدالت استثماراتها وب
ً
في مجال تخطيط  تالي بقاؤها في السوق وعدم تالشيها والشركة التي تبحث عن امليزة التنافسية يجب أن يكون لديها اهتماما

 (. 14- 13)بوعالف،نوال، املوارد البشرية لديها ألنها تشكل ميزة تنافسية وقوة وسالح للشركة تميزها عن باقي الشركات.

   : تخطيط املوارد البشرية . 1.2

لى تحقيقها وذلك إلكساب الشركة امليزة التنافسية والتي تميزها إ يوجد إلدارة املوارد البشرية عدة وظائف ذات أهمية بالغة تسعى اإلدارة جاهدة  

ارد البشرية وتحليل  و وذلك من خالل التنبؤ وتخطيط املعن غيرها من الشركات املنافسة لها ومن أهم تلك الوظائف العمل على تحليل وفهم بيئة العمل  

العمل التوظيف حيث يتم من خاللها  القيام بعملية  املطلوبة ومن ثم  الوظائف  العاملين لشغل  على    الوظائف والعمل على تصميمها وتحديد كم ونوع 

بوظيفة التدريب وهي عملية يتم من خاللها تحديد و تصميم وتنفيذ   استقطاب املرشحين للوظيفة واختيار ذوي الكفاءة و املهارة والخبرة ومن ثم القيام

 
ً
وظيفة تقييم األداء وهي وظيفة في غاية    برامج التدريب لزيادة كفاءة العاملين ومن ثم وظيفة وضع األجور والتعويضات ونظام املكافئات للعاملين وتاليا

صة بسلوك وأداء العاملين وذلك لكي يتم تقويم ومعالجة نقاط القوة والضعف لدى العاملين األهمية حيث يتم من خاللها العمل على جمع املعلومات الخا

 ( 37-35 ،2010)الهيتي، .تالي وصول الشركة إلى تحقيق أهدافها املنشودة التالي العمل على تحقيق ميزة تنافسية للشركة وبالفي الشركة وب
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أبو شيخة تقوم    (27-26،  2018)  وبين  التي  املهام  ونموها  أهم  الشركة  أهداف  تحقيق  تعمل على  بدرها  والتي  البشرية  املوارد  إدارة  وتمارسها  بها 

 
ً
بالعمل على تخطيط املوارد البشرية للشركة   وتطورها وقدرتها على تحقيق امليزة التنافسية والتي بدوها تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها حيث تقوم أوال

اح تحديد  خاللها  من  يتم   والتي 
ً
كما البشرية  املوارد  من  الشركة     تياجات 

ً
واجبات   ونوعا معرفة  خاللها  من  ويتم  الوظائف  تحليل  على  العمل  ثم  ومن 

الشخص  العمل على وضع نظام االختيار والتعيين وذلك لضمان وضع  الوظيفة ومن ثم  ومسؤوليات كل وظيفة والعمل على تحديد مواصفات شاغل 

 هها يتم العمل على وضع نظام لألجور والحوافز ويليها العمل على وضخ خطة تدريبيه تتالئم مع طبيعة العمل الذي يقوم باملناسب في املكان املناسب وبعد

عرفة أداء الفرد العامل في الشركة وذلك للقيام بأعمال الشركة على أكمل وجه ويتم بعدها وضع نظام للتقييم األداء حيث يتم من خالل ذلك النظام م

 تالي تحقيق امليزة التنافسية لها.  الوذلك للعمل على تحقيق أهداف الشركة املنشودة وب ةدى إحتياجاتهم لبرامج تدريبي العاملين وم

إلى تخطيط املوارد البشرية على أنها عملية يتم فيها التببؤ والرقابة على املوارد البشرية في املنظمة من حيث    ( 55،  2019أشار املبيضين واألكلبي )

(على أن التخطيط للموارد البشرية هو العملية  93،  2019كما عرفتها بوعالق )  النوع و الكم ومدى مالئمة العمل الذي يقومون به من حيث املكان والزمان.

القيام بكفاءة بتلك املهام التي   التي تتأكد  املنظمة من أن لديها األعداد واألنواع املناسبة من العاملين في األماكن املناسبة والوقت املناسب القادرين على

 تساعد املنظمة بإنجاز أهدافها املنشودة. 

إلى أهداف عملية تخطيط املوارد البشرية وهي تحديد وتخطيط احتياجات املنظمة املستقبلية من حيث   (103-93،  2019)  كما أشارت بوعالق

 و الكم  
ً
ظمة ملواجهه التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للشركة كما أن من أهداف عملية تهدف إلى عملية تهيئة املن  النوع من املوارد البشرية وأيضا

بشرية العاملة التخطيط للموارد البشرية هي الحصول على أعلى نسبة من العوائد واألرباح والعمل على تخفيض التكاليف من خالل االستفادة من املوارد ال

رد البشرية من خالل العمل على تقدير االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية وحاجات تلك املوارد للمهارات  في الشركة كما وتنبع أهمية  تخطيط املوا 

املوارد البشرية في مساعد مدراء  املوارد  الطويل كما ويسهم عملية تخطيط  املدى  أو  القصير  املدى  املطلوبة سواء على  البشرية في   والقدرات والخبرات 

 املوا زنة التقديرية للرواتب واألجور فيها. الشركة في إعداد

هو عملية يتم من خاللها العمل على إعداد الخطط الالزمة والضرورية لشغل وظائف   االستراتيجيلى أن التخطيط  إ   Dassler(  2014,149وأشار)

أو تجنب حدوث فراغات في الوظائف وأن عملية تخطيط املوارد البشرية في الشركات الصناعية   يجب أن تشمل جميع الوظائف داخل   األردنيةمعينة 

 الشركة وتخطيط املوارد البشرية يعد من جز
ً
  ءا

ً
 وها مكمال

ً
 الشركة ككل.   استراتيجيةمن  ما

لى العمل على توفير االحتياجات الالزمة من العمالة املطلوبة واملدربة واملؤهلة ذات الكفاءة واملهارة إ وتهدف عملية تخطيط املوارد البشرية في الشركة  

ا  إكساب  في  يسهم  بدورة  والذي  أكمل وجه  القيام باألعمال على  أجل  وذلك من  العالية  الشركات والخبرة  باقي  تميزها عن  والتي  التنافسية  امليزة  لشركة 

 
ً
تخطيط املوارد البشرية أهميه بالغة حين تنبه أهمية تخطيط املوارد   ةها، ولعمليقإلى تحقيق أهدافها املنشودة والتي تسعى إلى تحقي  املنافسة لها وصوال

 البشرية من كونها تساعد الشركة في تحديد إحتياجات الشركة من العم
ً
   الة ذا ت الكفاءة كما

ً
 (24-2 ،2018)الطعامنة، .ونوعا

للموارد البشرية ال تقع على اإلدارة فحسب بل تتعداها لتكون مسؤولية مشتركة بين   االستراتيجيأن مسؤولية التخطيط  (236 ، 2015وبين )عقيلي،

مسؤولية مباشرة وهي تقع على عاتق إدارة املوارد البشرية والتي تقوم  بدورها إدارة املوارد البشرية وجميع اإلدارات في الشركة واملسؤولية منقسمة إلى شقين  

رية والعمل على  بجمع املعلومات عن حجم األعمال في املستقبل في إدارات الشركة وبيان إمكانيات الشركة في عملية استقطاب واختيار وتعيين املوارد البش

ت الشركة من املوارد البشرية من حيث الكم  والنوع والتخصصات املطلوبة والعمل على تقييم الخطة تبين من خاللها احتياجا  استراتيجيةإعداد خطة  

ف  للموارد البشرية في الشركة وذلك لبيان وتحديد مدى فاعلية الخطة بعد عملية تنفيذ الثغرات فيها والعمل على تالفيها وذلك لتحقيق أهدا  ةاالستراتيجي

التي تسعى بدورها لت  الشركة 
ً
اإلدارية في املاملسؤولية غير    حقيقها وأيضا الوحدات واألقسام  املديرين ورؤساء  باشرة وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع 

ديهم وذلك يجب أن يقوم املدراء و املعنين بتزويد إدارة املوارد البشرية باملعلومات الكافية عن حجم األعمال لديهم وإمكانات املوارد البشرية ل ىلإ الشركة و 

 ليتسنى إلدارة املوارد البشرية القيام بإجراء الالزم والضروري لتحقيق أهداف الشركة.

تالي تحقيق أهدافها املنشودة ومن أهم تلك الفوائد العمل على الالشركة بالنفع والفائدة وب  ىدة تعود علولعملية تخطيط املوارد البشرية فوائد عدي

تالي التخلص من ظاهرة التالي تخفيض معدل دوران العمالة والعمل على االستخدام األمثل للموارد البشرية وبالاملحافظة على املوارد البشرية العاملة وب

 
ً
تالي حصول املنظمة على أعمال ذات كفاء وتحقيق العملية تخطيط املوارد البشرية في وضع الشخص املناسب في املكان املناسب وب البطالة وتسهم أيضا

 ( 70- 69، 2018)حمدان والعيثاوي، .امليزة التنافسية لها من خالل قدرتها على التخطيط الجيد للموارد البشرية لديها

التخطيط    ب  االستراتيجيوتمر مرحلة 
ً
أوال وهي  البشرية  املوارد  بها مديرو  يقوم     الشركة بعدة مراحل 

ً
كما البشرية  املوارد  تقدير     يتم 

ً
لشغل   ونوعا

وارد البشرية وذلك الوظيفة املطلوبة ومن ثم العمل على املوازنة بين العرض والطلب من املوارد البشرية ومن ثم العمل على وضع برامج التدريب الالزمة للم

 للقيام  باأل 
ً
إ لى إ كساب الشركة امليزة التنافسية التي تميزها عن باقي الشركات   عمال على أكمل وجه ومن ثم عملية املتابعة والتقييم املستمر لألعمال وصوال

 ( 118-117، 2010)القيروتي، .تالي تحقيق أهدافها املنشودة الاملنافسة لها وب

إلى أن عملية التخطيط للموارد البشرية قد يواجه من خاللها املدراء عدة مشاكل ومعوقات من شأنها أن  (77، 2018) وبين بني حمدان و العيثاوي 

بتحقيق   تسهم في الحد من تحقيق أهداف الشركة ومن أبرز تلك املشاكل عدم اهتمام اإلدارات العليا بعملية تخطيط املوارد البشرية واالنشغال فقط 
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 األهداف الرئيس ي للشركة وعدم ا 
ً
من أبرز املشاكل عدم توفر الكفاءات   الهتمام برعاية ودعم أصحاب املهارة والخبرة من حيث الرواتب والحوافز وأيضا

 
ً
من عدم قدرة الشركة   االستراتيجيتساهم عدم توفر ميزانيات مناسبة لعملية التخطيط    البشرية في مجال التخطيط للموارد البشرية في الشركة وأيضا

حال عدم توفر  يالتخطيط الجيد  وذلك لكي يتسنى للشركة العميل على استقطاب و اإلستعانه بالخبراء واملستشارين من خارج الشركة فبالقيام بعملية 

في  رية العاملةالخبراء واملستشارين من داخل الشركة. كما ومن أهم املعوقات واملشكالت التي تواجه الشركة عدم توفر قواعد بيانات خاصة باملوارد البش

ملوارد البشرية الشركة وعد التوثيق وعدم تحديث البيانات في القواعد وهذا بدورة يعكس على عدم املوثوقية في الرجوع إلى تلك القواعد من قبل  مديرو ا 

 الختيار املوارد البشرية للعمل.   

حيث  يتم فيها العمل على وضع الخطط الهامة والتي من خاللها وترى الباحثة بأن تخطيط املوارد البشرية هي عملية تقوم بها إدارة املوارد البشرية 

الصناعية   األدوية  الالزمة لشغل وطيفه معينة في شركة  العلمية  الوظائف واملؤهالت     األردنيةيتم تحديد 
ً
الوظائف في   وأيضا الفراغ في  العمل على سد 

العاملين من ذو ي االختصاص والخبرات األفراد  أكمل وجه وب  الشركة من خالل تعيين  الشركة على  بأعمال  للقيام  الضرورية  العلمية  تالي  الواملؤهالت 

 تحقيق امليزة التنافسية للشركة وتحقيق أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.   

 امليزة التنافسية:  . 2.2

والنمو والتقدم على جميع الشركات املنافسة لها والذين لى قدرة الشركة على تحقيق التفوق والتطور  إ نظري    هةالتنافسية من وجيشير مفهوم امليزة  

 
ً
 لها  في السوق ويكون ذلك من خالل تطوير القدرات املميزة في الشركة والتي بدورها  تسهم في خلق ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات  يشكلون تهديدا

( أنها مجموعة من الركائز واألسس والتي بدورها تشكل امليزة التنافسية 211،  2014ادات )كما عرفها درة،جر   تالي تحقيق أهدافها املنشودة .الوب  املنافسة لها

 نافسة.للشركة مثل التمايز أو النمو أو اإلبداع أو التحالفات والتي بدورها تساعد في إكساب الشركة امليزة التي تميزها عن باقي الشركات امل

وقدرتها على امتالك امليزة التنافسية من خالل قدرتها على تطوير القدرات املميزة لديها في الشركة    يأتي تفوق الشركة  ( 59-54،  2012)  محسن،النجار

لتي تميزها وتكسبها امليزة ولذلك فإن القدرات املميزة في الشركة تقود إلى خلق امليزة التنافسية وهي املوارد الفريدة واملتسمة بالندرة التي تمتلكها الشركة وا 

 التنافسية ع
ً
أيضا لها وهي  املنافسة  الشركات األخرى  باقي  الشركة لقو   ن  إمتالك  الشركة مثل  التي تمتلكها  القوة  الشركة   ة نقاط  امتالك  أو  عمل ماهرة 

تي تميزها ية اللشبكات توزيع قوية والتفرد بتملك مصدر تجهيز مواد أولية أو امتالك تكنولوجيا إنتاج فريدة مما تسهم في إكساب الشركة امليزة التنافس

 طورها وتقدمها وعدم تالشيها من السوق. ت تالي نموها و العن باقي الشركات و ب

وهي األفراد العاملين حيث يعتبر األفراد العاملون من ذوي   األردنيةويوجد عدة مصادر للميزة التنافسية والتي تتنافس بها شركات صناعة األدوية  

امل العالية هم من يشكلون  املهارة  األدوية  الكفاءة و  التنافسية في شركات صناعة   و   األردنيةيزة 
ً
العاملين والتي تشمل   أيضا بين  التنظيمية  الثقافة  وجود 

 
ً
العمليات وهي الطرق التي تستخدمها الشركة في عمليات اإلنتاج املتفوق وعالي الجودة والتكنولوجيا حيث هنا   العادات والتقاليد واملعايير والسلوك وأيضا

ا  املعرفةبيان لقدرة  التعامل معها مثل استخدام اآلالت واملعدات وتكنولوجيا  الحديثة والقدرة على  التكنولوجيا  إمتالكها    2020،)املطيري   .لشركة على 

،30) 

الوهاب) عبد  خالل  53-45  ، 2014وبين  من  الجودة  عالية  تكون  بحيث  الزبون  ورغبات  حاجات  تلبية  على  تركز  للشركات  التنافسية  امليزة  بأن   )

وحتى تمتلك الشركة امليزة التنافسية والتي بدورها تميزها عن باقي   مدربة ذات كفاءة عالية،  ةنتاج وتكنولوجيا متطورة ووجود أيدي عامل إ استخدام وسائل  

متميزة ومختلفة عن املنافسون لها ويتم ذلك من خالل قدرة  ة ها يجب أن تكون قادرة على إنتاج سلع وتقديم الخدمة إلى الزبون بطريقالشركات املنافسة ل

 
ً
وأيضا تقليدها  املنافسون  على  يصعب  ملنتجاتها  قيمة  وذلك إلضافة  الضعف  نقاط  ومعالجة  لديها  القوة  مصادر  استغالل  على  امليزة    الشركة  تكمن 

النشاط املالي أو التسويقي أو العالئقي وغيرها بحيث تكيس   اءسية للشركة من خالل قدرة الشركة على التسيير الجيد لجميع أنشطة الشركة سو التناف

 الكبيرة وب ةالشركة امليزة التنافسية والحصول على حصة سوقي
ً
ة مصادر إلى تحقيق أهداف الشركة املنشودة ويوجود عد تالي تحقيق أعلى األرباح وصوال

 ه طار الذي تعمل ب تستطيع الشركة أن تتميز من خاللها عن باقي الشركات املنافسة لها  وهي املصادر الخارجية وهي املصادر املتعلقة بالبيئة الخارجية واإل 

التي تملكها الشركة مثل املوارد البشرية   الشركة مثل العوامل االقتصادية والسياسية والتكنولوجية والقانونية واالجتماعية واملصادر الداخلية وهي املوارد 

 
ً
األنشطة واملهارات وتشمل   واملوارد املادية واملوارد املالية واألجهزة واملعدات والهيكل التنظيمي والتي تسهم جميعها في بناء امليزة التنافسية للشركة  وأيضا

تالم مدخالت املنتجات والعمل على تخزينها والعمليات والتسويق وغيرها واألنشطة أساليب اإلدارة واألنشطة التي تقوم بها وهي األنشطة األساسية مثل اس

وتعويض وتقيم املساعدة مثل اإلمداد وتطور التكنولوجيا وإدارة املوارد البشرية واملتعلقة بجميع أنشطتها املتعلقة بتخطيط واستقطاب وتوظيف وتدريب  

 العاملين في الشركة.    

يزة التنافسية هي عبارة عن قدرة الشركات على مواكبة التطورات والتكنولوجيا والتقدم العلمي والتغيير السريع في جميع مناحي  ويرى الباحثين أن امل

هذه الحاجات والرغبات  للزبائن والعمل على  تقديم منتجات    ةتالي قدرة الشركة على معرفة حاجات ورغبات الزبائن والعميل على سرعه تلبيالالحياة و ب

تالي تحقيق الى وبوخدمات تتصف بالجودة العالية والسرعة في التسليم مما يساهم في  إكساب الشركة امليزة التنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات األخر 

 أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها. وهنالك عدة أبعاد للميزة التنافسية وهي كما يلي: 
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الجودة هي من أهم ما يميز الشر كة عن باقي الشركات املنافسة لها في املنتجات حيث يشير مفهوم الجودة إلى التميز إن تطبيق    :qualityالجودة   •

والتقدم ويوجد والعمل على مطابقة املنتج للمواصفات واملقاييس واملعايير املطلوبة في املنتج  في الشركة التي تبحث عن االستمرارية والنمو والتطور  

لتطبيق مبدأ الجودة في الشركة ومن أهم تلك املداخل مدخل املنتج ومدخل املستخدم ومدخل التصنيع ومدخل القيمة ويجب على عدة مداخل  

تم بها أداء الشركة عند قيامها بصناعة املنتج األخذ بعين االعتبار أبعاد وخصائص جودة املنتجات مثل األداء املتقن  وهو الكيفية والطريقة التي ي

  الوظيفة
ً
من قبل الزبون ومن أهم  واملظهر وهي الخصائص والسمات امللموسة للمنتج واملطابقة وهي التوافق مع املواصفات املحددة للمنتج مسبقا

  نتج وفق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها تلك اإلدارة هي العمل على زيادة القدرة التنافسية للشركة والعمل على إرضاء الزبائن بتحقيق جودة امل

 الرغباتهم وتوقعاتهم نحو املنتح وب
ً
ضمان التحسين املستمر لكافة أنحاء الشركة والعمل على زيادة  تالي يؤدي ذلك إلى تحقيق امليزة التنافسية وأيضا

 (43- 18، 2016 ،)راض ي والعربي. أرباح الشركة وتقليل التكاليف والوقت والجهد

بيرة للشركة حيث من خاللها تكسب الشركة امليزة التنافسية عن باقي الشركات فهي عمليه اإلتقان  ويرى الباحثين  أن الجودة هي عملية ذات أهمية ك

مطابقة املنتج والخدمة للمواصفات واملىقاييس والتي بدورها تسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة من خالل والء   ةللمنتج وتقديم الخدمة وعملي

تالي يعكس ذلك على نمو وتقدم وتطور الشركة وإكسابها امليزة  البسبب جودة املنتج والخدمة املقدمة لهم وب وانتماء ومواطنة الزبائن للشركة وذلك

 التنافسية عن باقي الشركات املنافسة.  

كات املنافسة لها  تستخدمها الشركات لقيادة السعر والتي  تكسب الشركة امليزة التنافسية التي  تميزها عن باقي الشر  استراتيجيةوهي  : Costالتكلفة •

تقوم على مبدأ جذب الزبائن وذلك من خالل عملية تقوم بها الشركة مثل تقديم سلع وخدمات بأسعار منخفضة تكون من ميزات   استراتيجيةو هي 

تكون مناسبة عندما يكون هنالك سوق كبيرة ذات إنتاج واسع وهذا    ةاالستراتيجي مختلف عن أسعار الشركات املنافسة لها وهذه    ههذا السعر أن

الشركة   يتطلب من  التكاليف غير  أ بدورة  الرقابة على  إحكام  والعمل على  الكفؤة  التسهيالت  وتقديم  التكاليف  تقليل  القدرة على  لديها  يكون  ن 

ل على تأمين ميزة تنافسية دائمة على املنافسين من خالل إنتاج سلع باشرة حيث تساعد استرتيجية قيادة التكلفة بشكل أساس ي وفعال إلى العمامل

أو خدمات بتكلفة أقل من تكلفة املنافسين للشركة حيث يتطلب ذلك تحقيق مستوى عال من األرباح والقدرة على تحمل املنافسة بشكل أفضل 

تالي قدرة الشركة على  الة تفوق وأكبر من املنافسين في السوق وبتالي امتالك الشركة وحصولها على حصة سوقيالمن الشركات املنافسة األخرى وب

 ( 217، 2014) درة،جرادات، النمو والتطور والتقدم وبقاءها في السوق.

 أن تنتهجها ضمن عملياتها اإلدارية واإلنتاجية  األردنيةسلوب وطريقه يجب على شركات صناعة األدوية  أ التكلفة هي    استراتيجيةويرى الباحثين أن  

تالي تحقيق أكبر عائد من األرباح  المع ضمان الجودة في املنتجات والخدمات بحيث تكسب الشركة امليزة التنافسية عن باقي الشركات املنافسة لها وب

 ع. والتي من شأنها أن تساهم في تطوير ونمو وتقدم الشركة وقدرتها على االستمرارية في عالم يسوده املنافسة الشديدة والتغيير السري

تشمل على قدرة الشركات على سرعة االستجابة للفرص والتغييرات التي تحصل في بيئات األعمال ومن  ةاالستراتيجيإن املرونة :Flexibility املرونة •

التغيرات التكنولوجية أو   اءهنا يجب على الشركات التي تبحث عن النمو والتقدم والتطور في ظل العالم املتسارع واملليئة بالتغيرات السريعة سو 

والعمل على تطبيقها في الشركة بل وفي جميع أنحاء الشركة وذلك لتحقيق امليزة   ةاالستراتيجيدى أهمية املرونة التغيرات العلمية وغيرها أن تدرك م

في الشركات أهمية بالغه تعود على الشركات بالفوائد الكثيرة   ةاالستراتيجيالتنافسية والتي تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها ولتطبيق املرونة  

امل أهمية  لإلستجابة  ةاالستراتيجيرونة  وتنبع  الشركات  وتعزز من قدرات  تساعد  كونها  على    من  والعمل  العمالء  ورغبات  لتغير حاجات  السريعة 

 
ً
في زيادة قدرة الشركات على عرض منتجاتها في عدة أسواق مختلفة وزيادة قدرة  ةاالستراتيجياملرونة  الكشف عن أي تفضيالت للزبائن وتسهم أيضا

والعمل على تطبيقها  ذا أهمية وشرط لزيادة قدرة الشركات على مواجهه جميع    ةاالستراتيجيليد قيمة حقيقية للزبائن كما وتعد املرونة  الشركة في تو 

الشركة تمكين  على  والعمل  وفعالية  بكفاءة  األسواق  في  تحصل  التي  األعمال  التغيرات  بيئات  في  تحدث  التي  التغيرات  وفق  أنشطتها  إدارة    . من 

 ( 16-13، 2016،)عابد

التغيرات    اءعلى مواكبة جميع التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال سو   األردنيةويرى  الباحثين أن املرونة هي عبارة عن قدرة شركات صناعة األدوية  

ناسبة والعمل التكنولوجية  والعوملة أو التغيرات في  أذواق الزبائن والعمل معرفة حاجات ورغبات الزبائن والعمل على تلبيتهىا بالسرعة وبالجودة امل

ية للشركة والتي بدوها تميزها عن تالي تحقيق امليزة التنافسالعلى تسليمها للزبائن في الوقت املناسب مما يسهم  في والء وإنتماء الزبائن للشركة وب

 باقي الشركات والوصول إلى تحقيق أهدافها املنشودة.

لى منتج جديد أو تطوير للمنتج أو عمليه جديدة أو العمل على تقديم  إ حيث أن االبتكار هو عملية يتم فيها تحويل الفكرة    Innovation:  االبتكار •

تالي تحقيق أهدافها املنشودة حيث يجب على الشركات  الالتنافسية التي تميزها عن باقي الشركات وبجديدة مما تسهم في إكساب الشركة امليزة    ةخدم

االبتكار التي تبحث عن النمو والتطور والبقاء أن تسعى جاهد بوضع إدارة االبتكار ضمن هيكلها التنظيمي ويوجد عدة مستويات لالبتكار منها مجال  

إلى   يتم فيها   اإلنتاجي وهي عملية 
ً
املخترعون واملكتشفون والذين    إنتاج منتجات كاملة وجديدة متميزة وأيضا االبتكارات اإلختراعية وهي تقوم على 

تالي اليسهم في إكساب الشركة امليزة التنافسية عن املنافسين لها وب  مما  يمتلكون القدرة على استخدام املواد واألساليب بطرق مختلفة عن الغير

 ( 77-71 ،2012)خيري،. ا املنشودة الوصول وتحقيق أهدافه
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لى إنتاج  ويرى الباحثين أن عملية االبتكار هي عملية يتم فيها تحويل األفكار املستوحاة من العاملين أو مصادر أخرى إلى تطوير منتج أو العمل ع

تقديم الخدمة للزبائن مما يسهم في إكساب  سلوب عمل بطرق جديدة والعمل على إيجاد طرق مختلفة في  أ منتج جديد أو العمل على إيجاد طريقة و 

 تالي تحقيقها ألهدافها املنشودة.   الالشركة امليزة التنافسية التي تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها وب

في تحقيق أهداف تعتبر عملية سرعه التسليم من األسبقيات التنافسية ذات األهمية الكبيرة والتي بدورها تسهم    Fast delivery:  سرعة التسليم  •

ليها وذلك من خالل مقدرة الشركة على معرفة حاجات وطلبات الزبون والعمل على إنتاجها في الوقت املحدد وتسليمها بالوقت  إ الشركة التي تسعى 

 
ً
ق والتي تميزها عن باقي الشركات  واملتفق علية وهذا بدورة يكسب الشركة امليزة التنافسية التي تمكنها من النمو والتطور والبقاء في السو   املحدد تماما

 (. 61 ،2012)محسن،النجار، .املنافسة لها وذلك من خالل قدرتها على املحافظة على الزبائن وزيادة حصتها السوقية

إن العمل على معرفة حاجات ورغبات وطلبات الزبائن بالسرعة القصوى والعمل على  تاجها ويرى  الباحثين أن سرعه التسليم هي عملية يتم فيها 

نافسية التي وتسليمها بالوقت املحدد للزبون مما يسهم في تعزيز ثقة ووالء الزبون للشركة وبتالي زيادة الحصة السوقية للشركة وإكسابها امليزة الت

 يها من السوق.  تالي نمو وتطور الشركة ووصولها إلى تحقيق أهدافها املنشودة وعدم تالشالبدورها تميزها عن باقي الشركات املنافسة لها وب

 الدراسات السابقة: . 3.2

هدفت الدراسة إلى وضع تصور    في جامعة الكويت في ضوء بعض التحديات.   االستراتيجي ( بعنوان: تصور مقترح للتخطيط  2021دراسة مشعل) ●

  118في جامعة الكويت في ضوء بعض التحديات وتكونت عينة الدراسة من  االستراتيجيمقترح لتطوير التخطيط 
ً
من أعضاء هيئة التدريس  عضوا

الكويت وتم استخدام   املعلومات وتم استخدام    االستبانةسلوب  أ والقيادات في جامعة  النتائج وضع  أ لجمع  أبرز  الوصفي وكان من  املنهج  سلوب 

بجامعه الكويت وتتضمن معالجه املحاور التالية )توفر املوارد املالية،    االستراتيجيتصور مقترح في ضوء التحديات العاملية التي تواجهه التخطيط  

العاملين )أعضاء هيئة التدريس( الجهاز اإلداري بالجامعة)   ثقافة  بالجامعة،  االستراتيجيقيادة الجامعة،جهاز التخطيط    كفاءة املوارد البشرية،

 بجامعة الكويت.  االستراتيجيوكان من أبرز التوصيات العمل على إنشاء قسم خاص بالتخطيط   العاملين(

وأثرها في تعزيز امليزة التنافسية: دراسة ميدانية على شركات صناعة األدوية   ةاالستراتيجي( بعنوان: الرشاقة  2020دراسة الشطي والجيار ) ●

في تعزيز امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية، وتم   ةاالستراتيجي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الرشاقة  .الفلسطينية

التحليلي من خالل اإلستبانه و  الوصفي  املهج  بالوظائف  أ استخدام  استخدام  العاملين  الدراسة من جميع  الشامل وتكون مجتمع  الحصر  سلوب 

  موظف،166أخرى مثل: مسؤول  مبيعات مشتريات( والبالغ عددهم    اإلشرافية بشركات صناعة األدوية )مدير عام، مدير فرع، رئيس قسم، وظائف

الرشاقة   أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد  النتائج وجود  أبرز  التنافسية،  ةاالستراتيجيوكان من  امليزة  العمل على   في تعزيز  التوصيات  أبرز  وكان من 

كبيرة في تعزيز   والعمل على نشر فلسفته والعمل على ممارسته في جميع املستويات اإلدارية ملا لها من دور وأهمية    ةاالستراتيجيعتماد نهج الرشاقة ا 

 امليزة التنافسية من خالل رفع جودة املنتجات وخفض التكاليف وسرعه االستجابة للعميل والتقليل من الفاقد. 

و  ● في تحقيق امليزة التنافسية: دراسة مقارنه بين فنادق الخمس    استراتيجيات( بعنوان: دور  2019خرون )آدراسةالغنيمات  املوارد البشرية 

وتكون مجتمع الدراسة من   املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية.  استراتيجياتهدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور    دن.نجوم بمصر و األر 

إحصائية  ألبعاد  ةفي جمع البيانات وكان من أبرز النتائج وجود اثر ذو دالل االستبانةسلوب أ في مصر وتم استخدام  9في األردن و  9فندق امنها  18

التنافسية في فنادق الخمس    استراتيجيات املوارد البشرية )االستقطاب واالختيار والتدريب والتطوير والتعويضات تقييم األداء( في تحقيق امليزة 

 إجراء املزيد من البحوث العلمية حول مسببات  امليزة التنافسية وأخذ عينة بحث مختلفة. نجوم بمصر واألردن. وكان من أبرز التوصيات العمل على  

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على إبراز الدور    ( بعنوان دور تنمية املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية. 2019دراسة سالم و لخضاري )  ●

)التدريب القيادة، الصيانة( في تحقيق امليزة التنافسية بأبعادها )التركيز على الجودة( وتكون مجتمع     الذي تلعبه تنمية املوارد البشرية بمكوناتها

وتم استخدام أسلوب االستبيان كأداة    بمدينة بوسعادة  في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  SARL MULTI BEالدراسة من مؤسسة  

وكان من أبرز النتائج أن  املكون الوحيد الذي له دور في تحقيق امليزة التنافسية هو التدريب، وكان من أبرز  األولية وتحليلها،رئيسية لجمع البيانات 

 التوصيات  الدارسة أنه يجب االهتمام أكثر بجانب التحفيز وجانب القيادة وجانب صيانة املوارد البشرية. 

هدفت   .تخطيط املوارد البشرية التي تنفذها مؤسسات الخدمة في تحسين كفاءات املوظفين  تاستراتيجيابعنوان:    Khumaloi( 2020دراسة ) ●

خطة االستجابة اإلنسانية التي تم تنفيذها من قبل مؤسسات الخدمة العامة لتحسين كفاءات املوظفين جريت   استراتيجياتلى تحديد  إ الدراسة  

بلدان أخرى جنوب أفريقيا اعتماد الطريقة الكمية في جمع البيانات وكشفت النتائج أن    دراسات خطة االستجابة اإلنسانية في القطاع الخاص في

تم تنفيذها بالفعل من قبل املؤسسات الخدمية في البلدية مثل برامج الدراسات العليا، والتدريب والتطوير، والتحفيز وفرص   استراتيجياتهناك  

ها الترويجية. يمكن استخدام املعلومات التي تم جمعها من قبل املديرين واملسؤولين  استراتيجيات أوصت الدراسة البلدية بالنظر في  تطوير املوظفين.

االستجابة   ستراتيجياتاال لفهم   خطاب خطة  الدراسة  توسع  إليه.  االنتباه  يجب  الذي  والجانب  املوظفين  كفاءات  لتحسين  أساسية  تعتبر  التي 

 ستجابة اإلنسانية في القطاع العام في سياق جنوب أفريقيا.اإلنسانية من خالل تقييم أهمية تنفيذ خطة اال 
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 .Business Innovation and Competitive Advantage in Nigerian Manufacturing Sectorبعنوان:   Oladimeji,et al(  2019دراسة ) ●

النيجيري  التصنيع  قطاع  في  التنافسية  وامليزة  إلى  .  ابتكار األعمال  الدراسة  في قطاع  هدفت  التنافسية  امليزة  التجاري على  اإلبتكار  تأثير  معرفة 

النيجيري. الوصفي.    التصنيع  املسح  الديناميكية. تم استخدام تصميم  القدرات  املوارد ونظرية  القائمة على  النظرية  الدراسة على نظرية  ارتكزت 

الدراسة من   اختيار حجم عينة من  Ogunبوالية  Nestle Nigeria Plcموظًفا من شركة    496وتكون  مجتمع  أخذ   217. تم  مستجيًبا من خالل 

أن لالبتكار التجاري تأثير كبير على    نتائجال. وكان من أبرز  االستبانةسلوب  أ وتم إستخدام    العينات الطبقية وإجراء أخذ عينات عشوائية بسيطة.

جنسيات مزيًدا من االهتمام لرضا العمالء من خالل زيادة جودة املنتج. يجب  تكلفة املنتج  كما وأوصت الدراسة بضرورة أن تولي الشركات متعددة ال

 أيًضا التركيز على االبتكار من أجل تحقيق امليزة التنافسية للشركة.

 النتائج: .3

 بناًء على التحليل االحصائي املستخدم لهذا البحث، تم التوصل إلى االستنتاجات على النحو التالي: 

افية والوظيفية ألفراد عينة الدراسةالخصائص  . 1.3  :الديموغر

برة  يستعرض هذا الجزء وصًفا للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، والتي اشتملت على النوع االجتماعي، العمر، املسمى الوظيفي، سنوات الخ

( يوضح 1يق األساليب اإلحصائية الوصفية. والجدول )العملية. وفي صعيد متصل، استعرضت الدراسة التكرارات والنسب املئوية لتلك الخصائص عن طر 

 املسمى الوظيفي( ،املؤهل العلمي،سنوات الخبرة  ،حسب املتغيرات الديموغرافية والوظيفية )النوع االجتماعيتوزيع أفراد العينة 

افية والوظيفية )النوع االجتماعي (:1)جدول   املسمى الوظيفي(  ،املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

افية والوظيفية  النسبة املئوية  العدد  املتغيرات الديموغر

 النوع االجتماعي 

 67.4% 120 ذكر

 32.6% 58 أنثى 

 %100 178 املجموع 

 الخبرة سنوات 

 %18.5 33 سنوات فأقل  5

 %29.3 52 سنوات   10سنوات إلى اقل من  5من 

 %24.2 43 سنوات   15سنوات إلى اقل من  10من 

 %28.1 50 سنة فأكثر  15

 %100 178 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 9.0 16 دبلوم متوسط فأقل 

 73.6 131 بكالوريوس

 17.4 31 دراسات عليا 

 %100 178 املجموع 

 املسمى الوظيفي 

 2.2 4 مدير عام 

 37.1 66 مدير

 2.8 5 مساعد مدير عام /مدير

 42.7 76 رئيس قسم 

 15.2 27 موظف  

 100.0 178 املجموع 

وبأن الفئة لسنوات    %( لإلناث.32.6مقابل نسبة )  (  % 67.4( بأن الذكور يشكلون النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة بنسبة )1يالحظ من الجدول )

سنوات  5وأقل نسبة كانت ملن سنوات خبرتهم   (%24.4)  سنة يشكلون النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت  15سنة إلى أقل   10الخبرة من  

وهي أقل   9.0مقابل نسبة    73.6بنسبة  ..........كما وبين جدول املؤهل العلمي أن فئة البكالوريوس هم الذين يشكلون الفئة األكبر  (%18.5)بنسبة    فأقل

وهي   2.2وكانت أقل نسبة هي    42.7نسبة للدبلوم فأقل. كما ويالحظ من جدول املسمى الوظيفي أن أعلى نسبة جاءت ضمن رئيس قسم وبلغت النسبة  

 مدير عام . 

 : مالئمة البيانات الختبار الفرضيات . 2.3

   االستبانةللتأكد من صدق   صدق أداة الدراسة
ً
  تم عرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في مجال إدارة األعمال عموما

إليه، ، وإبداء آرائهم  لبيان مدى مالءمتها ووضوحها وتمثيلها للبعد الذي تنتمي  األردنيةواملوارد البشرية وامليزة التنافسية بشكل متخصص في الجامعات  

ي بمقترحاتهم بعين االعتبار، والتي تمثلت بحذف بعض الفقرات ودمج بعضها وبعض التعديالت اإلمالئية و اللغوية، تم تعديل األداة لتظهر ف  وقد تم االخذ
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التنافسية ومن ثم  تم التأكد من صدق ( فقرة موزعة على بعدي تخطيط املوارد البشرية وامليزة  39صورتها النهائية. وبالنهاية فقد  تكونت أداة الدراسة  من )

التالي: النحو  له على  تنتمي  الذي  للبعد  ومالءمتها  الدراسة ووضوح فقراتها  الظاهري:    أداة  والدراسات الصدق  النظري  اإلطار  وذلك من خالل مراجعة 

التنافسية.   وامليزة  البشرية  املوارد  املتعلقة بتخطيط  املحتوى:السابقة  التدريسية من ذوي وذلك من خالل مال   صدق  الهيئة  حظات واقتراحات أعضاء 

 االختصاص. 

 :ثبات أداة الدراسة . 3.3

كرونباخ   تحليل  استخدام  معدالت   ( Cronbach’s Alpha)  لفا أ تم  وتعتبر  الدراسة،  أداة  ثبات  من  وللتحقق  الداخلي  االتساق  عن   للكشف 

(Cronbach’s Alpha)  وفي الدراسة الحالية فإن جميع قيم و ، (0.70) كبر منأ مقبولة إذا كانت (Cronbach’s Alpha) (0.70)كبر منأ جاءت . 

 يوضح نتائج معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا  :(2جدول )

 عدد الفقرات  Cronbach's Alpha البعد 

 20 691. تخطيط املوارد البشرية 

 19 928. امليزة التنافسية 

 : اختبار فرضية الدراسة . 4.3

ة، يتناول هذا الجزء من الدراسة اختبار الفرضية التي تمت صياغتها من خالل استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي، لإلجابة عن سؤال الدراس

ملوارد البشرية في امليزة التنافسية ولتحقيق الهدف من الدراسة، باإلضافة تقديم حلول ملشكلتها. والهدف من  هذه الدراسة هو استكشاف أثر تخطيط ا 

 . وتالًيا اختبار فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:األردنيةفي املصارف التجارية 

في شركات األدوية   امليزة التنافسيةلتخطيط املوارد البشرية في    (P≤0.05)  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةHoفرضية البحث: ●

البسيط     .األردنية االنحدار  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  هذه  في    Simple Regressionوالختبار  البشرية  املوارد  تخطيط  أثر  إلى  امليزة للتعرف 

 ( يوضح ذلك  3، والجدول )األردنيةبأبعادها مجتمعة في في شركات األدوية  التنافسية

 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط للكشف عن أثر تخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية بأبعاده مجتمعة :(3جدول )

املتغير  

 التابع

bملخص النموذج bالتباين a معامالت االنحدار 

R 

معامل 

 االرتباط 

2R 

 معامل التحديد 
( قيمة )ف درجة الحرية   Sig F 

الداللة  

 اإلحصائية 

 قيمة 

( β) 

( قيمة )ت   Sig t 

الداللة  

 اإلحصائية 

املتغير  

 املستقل 

0.615a  
 
0.378 

  1 16.75 االنحدار 
107.06 

 
 
 

 
.0.000b 

0.615 10.347 0.000 

 176 27.54 البواقي

 177 44.29 املجموع 

a. Predictors: (Constant)تخطيط املوارد البشرية , 

b. Dependent Variable : امليزة التنافسية 

( بلغت بين املتغيرين )تخطيط املوارد البشرية وامليزة التنافسية بأبعادها مجتمعة  R( أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط )3باالطالع على الجدول )

األدوية   املقدر 0.6150)  األردنيةفي شركات  النموذج  أن  املتغيرين كانت طردية؛ وهذا يفسر  بين  املستقل "تخطيط   (، والعالقة  املتغير  الُبعد في  يعبر عن 

%( من تغير امليزة التنافسية 37.8(، أي ما نسبته )2R( )0.378املوارد البشرية " يؤثر إيجاًبا في املتغير التابع "امليزة التنافسية"، وبلغت قيمة معامل التحديد )

األدوية   )  ،األردنيةفي شركات  قيمة  بلغت  )Fفيما  املحسوبة   )107.06( إحصائية  داللة  بمستوى  وهي  0.000(  )أ (  يؤكد معنوية p≤0.05قل من  (، وهذا 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى أنه  وعليه وبناًء على النتائج سالفة الذكر تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، أي    االنحدار.

 .األردنية( لتخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات األدوية p≤0.05معنوية )

 الخاتمة: .4

   :مناقشة النتائج  . 1.4

  بعد تحديد الباحثين  ملشكلة دراسته وأهدافها، تمت مراجعة األدب النظري من كتب ودراسات وبحوث ذات صلة باملوضوع، حتى تمكن الباحث من

ابات أفراد وأظهرت نتائج تحليل إج ؟األردنيةصياغة سؤال الدراسة الرئيس وهو ماهو أثر لتخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات األدوية 

 دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع    األردنيةثر لتخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات األدوية  العينة على السؤال الرئيس للبحث أن هناك أ 

من حيث   نادق الخمس نجوم بمصر واألردن.املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية: دراسة مقارنه بين ف استراتيجيات( دور 2019الغنيمات وآخرون )

تخطيط املوارد البشرية  استراتيجيات Khumaloi(2020املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية. ودراسة ) ستراتيجياتثر ذو دالله إحصائية  ال أ وجود 

على امليزة تخطيط املوارد البشرية    ستراتيجياتحيث توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي ال   التي تنفذها مؤسسات الخدمة في تحسين كفاءات املوظفين.
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تخطيط املوارد   استراتيجياتحقيقه، واعتبار  التنافسية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز مفهوم امليزة التنافسية وتوفير الشروط املناسبة لت

 .مسؤولية جماعية لكل من يعمل باملنظمة وعلى كافة املستويات التنظيميةالبشرية 

 : التوصيات . 2.4

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم وضع عدد من التوصيات، على النحو التالي: 

  األردنية لدراسة البيئة التنظيمية الداخلية والخارجية في شركات األدوية  تخطيط املوارد البشرية    استراتيجياتضرورة تعزيز واالستفادة من مكونات   ●

 لتحقيق امليزة التنافسية. 

ل التنظيمي لهذه الوحدة، مع االهتمام  على إنشاء وحدات متخصصة بالتخطيط للموارد البشرية، ووضع الهيك  األردنيةتشجيع إدارة شركات األدوية   ●

 ، وتطوير األنظمة الرقابية لهذه الشركات بما يتناسب مع السوق. ةاالستراتيجيباملراجعة والتقييم املستمر للخطط 

 :املقترحات . 3.4

 يقترح الباحثين إجراء عدد من الدراسات املستقبلية:

 املصارف التجارية، وشركات التأمين.إجراء الدراسة على قطاعات مختلفة مثل  ●

 ونظم األداء العالي. تخطيط املوارد البشرية  ●

 الترويج اإللكتروني وامليزة التنافسية.  ●
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 :
ً
 املراجع العربية:أوال

 األردن، عمان : دائرةاملكتبة الوطنية.  . نظريا وتطبيقيا–إدارة املوارد البشرية الحديثة  (.2018) بني حمدان،خالد محمد،والعيثاوي،أحالم إبراهيم  .1

 ،عمان:دار الحامد للنشر و التوزيع . ناألرد .مبادئ ريادة األعمال مابين النظرية والتطبيق. (2020) هيثم خلف الحنيطي، .2

 االردن،عمان: دارالراية  للنشر والتوزيع.  .إدارةاإلبداع واإلبتكارات (.2012) خيري،أسامة .3

 )ترجمةعبداملتعال وجودة( السعودية،الرياض: داراملريخ للنشر. .ب إدارة املواردالبشريةكتا (.2014) ديسلر،جاري  .4

 (،األردن،عمان:داروائل للنشر و التوزيع.3.)طإدارة املوارد البشرية (.2018) نادرأحمد أبوشيخة، .5

 .األردن، عمان:دار الرضا للنشر.التطبيقإدارة اإلبتكارو اإلبداع األسس التكنولوجية وطرائق  (.2000) رعدحسن الصرن، .6

 االردن، عمان: دارالوائل للنشر والتوزيع.   .استراتيجية املوارد البشرية(. 2019وبوعالق ) الطاهر، .7

 األردن،عمان:عمادة البحث العلمي.  .تخطيط وتنمية املوارد البشرية (.2018) الطعامنة،محمد محمود .8

 (،األردن،عمان:دار وائل للنشر والتوزيع . 3)ط .املوارد البشرية املعاصرة إدارة . (2015) عقيلي،عمر وصفي .9

 األردن عمان :دار وائل للنشر و التوزيع. .الوجيز في إدارة املوارد البشرية  (.2010) القيروتي،محمد قاسم  .10

األردن، عمان: داراليازوري العلمية للنشر  .  ةالتوظيف واملحافظه على املوارد البشري (.B 2019) املبيضين،صفوان محمد،واألكلبي،عائض بن شافي .11

 والتوزيع.  

 األردن،عمان:دار وائل للنشر و التوزيع.. (3)ط .ة املوارد البشريةإدار  (.2010) الهيتي،خالد عبد الرحيم  .12

 :
ً
 جنبية:املراجع األ ثانيا

1. Khumalo, Njabulo  (2020). Human Resources Planning Strategies implemented by the service institutions in improving 
employees’ Competencies. Gender & Behaviour, 18(3): 1596-9231.  

2. Mehta, Ahmed Muneeb & Tariq, Maham (2020). AN INSTITUTION BASED VIEW TOWARDS INNOVATION STRATEGY AND 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE EUROPEAN REGION. Journal of Management Information and Decision Sciences, 23(4): 
228-223 

3. Oladimeji,M., Amida, O. & Essien, E. (2019). Business Innovation and Competitive Advantage in Nigerian Manufacturing 
Sector. Emerging Markets Journal, 9(2): 2158-8708 

 

 

 

 

 



 الرواشدة & الالفي                                                                                                              أثر  تخطيط املوارد البشرية في امليزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية  

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 419-429 
 429 

 

The impact of human resource management planning on competitive advantage 
at Jordanian pharmaceutical companies 

Sabah Adeel Alrawashdeh 
PhD student, The World Islamic Sciences and Education University, Jordan 

sabahrawashdeh@yahoo.com 

Khaled Khalf Allafi 
Associate Professor, Department of Management, The World Islamic Sciences and Education University, Jordan 

khaled.allafe@wise.edu.jo 
 

Received: 25/11/2021    Revised: 1/12/2021    Accepted: 4/12/2021    DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.11.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References: 

1. 'qyly,'mr Wsfy (2015). Edarh Almward Albshryh Alm'asrh. (T3),Alardn,'man:Dar Wa'l Llnshr Waltwzy'. 

2. Abwshykhh, Nadrahmd (2018). Edart Almward Albshryh.(T3),Alardn,'man:Darwa'l Llnshr W Altwzy'. 

3. Bny Hmdan, Khald Mhmd,Wal'ythawy,Ahlam Ebrahym (2018). Edart Almward Albshryh Alhdythh –Nzrya Wttbyqya. 
Alardn, 'man : Da'rhalmktbh Alwtnyh.  

4. Dyslr,Jary (2014). Ktab Edart Almwardalbshryh. (Trjmt'bdalmt'al Wjwdh) Als'wdyh,Alryad: Daralmrykh Llnshr. 

5. Alhnyty, Hythm Khlf (2020). Mbad' Ryadh Ala'mal Mabyn Alnzryh Walttbyq. Alardn,'man:Dar Alhamd Llnshr W Altwzy'. 

6. Alhyty,Khald 'bd Alrhym (2010). Edarh Almward Albshryh. (T3). Alardn,'man:Dar Wa'l Llnshr W Altwzy'. 

7. Khyry,Asamh (2012). Edart alebda' Walebtkarat. Alardn,'man: Daralrayh  Llnshr Waltwzy'. 

8. Almbydyn,Sfwan Mhmd,Walaklby,'a'd Bn Shafy (2019 B). Altwzyf Walmhafzh 'la Almward Albshryh. Alardn, 'man: 
Daralyazwry Al'lmyh Llnshr Waltwzy'.  

9. Alqyrwty,Mhmd Qasm (2010). Alwjyz Fy Edart Almward Albshryh. Alardn 'man: Dar Wa'l Llnshr W Altwzy'. 

10. Alsrn, R'dhsn (2000). Edart Alebtkarw Alebda' Alass Altknwlwjyh Wtra'q Alttbyq.Alardn, 'man:Dar Alrda Llnshr. 

11. Altahr, Wbw'laq (2019). Astratyjyh Almward Albshryh. Alardn, 'man: Daralwa'l Llnshr Waltwzy'.  

12. Alt'amnh,Mhmd Mhmwd (2018). Tkhtyt Wtnmyh Almward Albshryh. Alardn,'man:'madt Albhth Al'lmy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
www.refaad.com 

عاملية لالقتصاد واألعمالاملجلة ال  

Global Journal of Economics and Business (GJEB) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx 

ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print) 

 

 

 

 

 

Abstract: This study aimed to identify the impact of human resource planning on competitive advantage in Jordanian 
pharmaceutical companies. The study population was represented by the managers of senior management in companies 
working in the Jordanian pharmaceutical industry counted (21) companies. A proportional stratified sample was drawn 
for the purposes of representing the study population. The study sample was (178) and the study relied on the descriptive 
analytical approach. To achieve its objectives, a questionnaire was used to collect data. The study used statistical program 
(SPSS) to analyze the data. The results showed that there was an impact from human resource planning on the competitive 
advantage in Jordanian pharmaceutical companies; the researchers recommended the need to enhance and benefit from 
the components of human resource planning strategies to study the organizational environment in Jordanian 
pharmaceutical companies to achieve competitive advantage. 

Keywords: human resource planning; competitive advantage; Jordanian pharmaceutical companies. 
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1. Introduction 

The survival function denoted by 𝑆(𝑡) determines the probability that a unit or an individual survives at least 
up to time. If 𝑡 is a random variable representing the survival time of an individual, then 𝑆(𝑡) is defined formally 
as: 

𝑺(𝒕) = 𝑷𝒓𝒐𝒃(𝑻 > 𝒕) 

Several parametric and nonparametric estimation methods are suggested in the literature for the estimation 
of  𝑆(𝑡).  The paper focuses on the Bayesian and non-Bayesian methods. These will be considered in case of 
uncensored data. Maximum likelihood estimator (MLE) is quiet efficient and very popular both in literature and 
practice. Bayesian approach has been employed for estimating parameters. Some research has been done to 
compare MLE and that of the Bayesian approach in estimating the survival function and the parameters of the 
Weibull distribution. Omari and Ibrahim (2011) conducted a study on Bayesian survival estimator for Weibull 
distribution with censored data using squared error loss function with Jeffreys prior amongst others. Noortwijkl 
and Gelder (2000) applied Bayesian estimation of quantiles for the purpose of flood prevention assuming sea 
water levels exponentially distribution with unknown value of the mean.  

Guure and Ibrahim (2012) compared the classical maximum likelihood against the Bayesian estimators using 
an informative prior and a proposed data-dependent prior known as generalized non informative prior. 
Sulistianingsih et al. (2017) used Bayesian estimation method under Linex Loss function for Survival model 
followed an exponential distribution and they considered Gamma distribution as prior and likelihood function 
produces a gamma distribution as posterior distribution. Palacio and Leisen (2018) focused on estimating 
multivariate survival functions. Their model extends the work of Epifani and Lijoi (2010) to an arbitrary 
dimension and allows modeling the dependence among survival times of different groups of observations. The 
performance of the model is tested on a simulated dataset arising from a distributional Clayton copula. Guure et al. 
(2012) applied Bayesian estimation for the two-parameter Weibull distribution using extension of Jeffreys’ prior 
information with three loss functions, and Syuan-Rong and Shuo-Jye (2011) considered Bayesian estimation and 
prediction for Weibull model with progressive censoring. 
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Abstract: The paper aimed to investigate the performance of some parametric survivor function estimators based on 
Bayesian methodology with respect to bias and efficiency. A simulation was conducted based on Mote Carlo experiments 
with different sample sizes different (10, 30, 50, 75, 100). The bias and variance of mean square Error V(MSE) were 
selected as the basis of comparison. The methods of estimation used in this study are Maximum Likelihood, Bayesian with 
exponential as prior distribution and Bayesian with gamma as prior distribution. A Monte Carlo Simulation study showed 
that the Bayesian method with gamma as prior distribution was the best performance than the other methods. The study 
recommended that.  

Keywords: Bayesian method, parametric; Monte Carlo simulation; survivor function; censoring; Maximum Likelihood 
method.  
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Kutal and Qian (2018) utilized the maximum likelihood method to estimate a non-mixture cure model for 
right-censored data. A simulation study is based on Fréchet susceptible distribution to evaluate the performance 
of the method. Thamrin and et-al (2018) used Weibull distribution to model and analyze data on the survival time. 
They were examined the performance of the Bayesian estimator using conjugate prior information for estimating 
the parameters of Weibull distribution with censored survival data for dengue fever. Abbas et al. (2020) 
compared the maximum likelihood and Bayesian estimators to estimate the parameters of Gumbel type-II 
distribution based on the type-II censored data using the Bayesian framework.  Tekindal, Yonar, and Kader (2021) 
evaluated the performance of parametric method for Left-Censored Data Using Covid-19. They produced 
uncensored data according to different parameters of each distribution. The most appropriate distributions used 
for left-censored data in Parametric Inverse Hazard Models were found as Generalized Inverse Weibull as well as 
Log-Logistic, Log-Normal, Inverse Normal and Gamma distributions.  

1.1. Objective of the study 

The main objective of this paper is to investigate the effect of some factors on the bias and efficiency, as 
measured by the mean square error, of certain parametric methods for the estimation of the survivor function. To 
complete the picture the performance of Bayesian methods is compared to that of some classical methods. 

1.2. Importance of the study 

By throwing more light on the behavior of the methods under various conditions, it hoped that the outcome 
of the study will help guide users of the methods in selecting the method that is expected to give relatively the best 
performance. 

The rest of the paper is arranged as follows: Section 2 contains the derivative of the parameters under 
maximum likelihood estimator and Bayesian estimators approach. This is followed by simulation experiments in 
Section 3. Results of simulation are in Section 4 and finally the conclusion is in section 5. 

2. Methodology and Methods  

The paper is based heavily on Monte Carlo experiments with the analytical approach resorted to in certain 
areas of the research. The exponential distribution and the Weibull distribution are the most widely used to model 
survival data. The paper focuses on the survival uncensored data which follows an exponential distribution. Let 

𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 be a sample of 𝑛 survival times from exponential distribution with parameter 𝜆, i.e. 𝐸𝑥𝑝(𝜆). Assume 
that the actual survival times are there without censored time. The study considered three methods of estimation 
of, namely:  

2.1. Maximum Likelihood Estimation Method 
The likelihood function is given by: 

𝐿(𝜆) = ∏ 𝑓(𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝜆𝑛𝑒−𝜆 ∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1  


=

−=
n

i
itnLogLogL

1

)(                                   (1) 

By taking the logarithm and partial derivatives with respect to λ, the maximum likelihood estimator of λ  is: 


=

=
n

i
it

n

1

1̂
                                               (2) 

The distribution function is:  
𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡                                               (3) 

The survivor function is  
𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡         (4) 

Substituting the estimator �̂� for 𝜆 we get: 

�̂�1(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [−  
𝑛

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑡]                                                       (5) 

 2.2. Bayesian Estimator with Exponential Prior 

Suppose that the parameter 𝜆 of exponential distribution is distributed as 𝐸𝑥𝑝(𝜆′). In this case the posterior 
distribution of 𝜆 is followed by Gamma distribution with parameters  (𝑛 + 1, ∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝜆′). The Bayesian estimator 

of 𝜆 can be taken as the mean of this posterior distribution. The mean is given by: 
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The parameter 𝜆′ of prior distribution can be estimated through m samples of size n which are taken from 

the distribution 𝐸𝑥𝑝(𝜆). The mean of each sample is  �̂� =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
  and the maximum likelihood estimator of the mean 

of the exponential distribution  
1

𝜆
 . If �̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑚  are the mean of m samples, then their mean is: 
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                      (7) 

The estimator of the mean of the prior distribution of 𝜆  is   
1

 𝜆′
. Hence the estimator of  𝜆′ can be given as: 
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To get  �̂�2, this can be done by substitute ̂  in (6) as follows: 
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As the Bayesian estimator of 𝜆 when the population distribution is 𝐸𝑥𝑝(𝜆) and the prior distribution is 𝐸𝑥𝑝(𝜆′). 
Substituting this for 𝜆 in the expression of 𝑆(𝑡) for the exponential distribution, we get:  

exp)(ˆ
2 =tS        (10) 

As a Bayesian estimator of survivor function. 

2.3. Bayesian Estimation with Gamma Prior  

If the prior distribution of 𝜆 is assumed to be Gamma (𝛼, 𝛽) , the posterior distribution of 𝜆 can be followed 
by gamma distribution with parameters(𝑛 + 𝛼, ∑ 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝛽). The mean and variance of 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼, 𝛽) are 

respectively 
𝛼

𝛽
 and 

𝛼

𝛽2. To estimate α and β, ̂  and 2̂ can be computed as: 
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Where �̂�  and �̂�2 are the sample mean and variance for the prior distribution and �̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑚 are the means of m 
samples of size n are taken before as in section (2.2). 
By equating each sample moment to its corresponding population moment, then:  
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  From equation (13), the estimates 𝛼 𝑎𝑛𝑑 𝛽 can be given as: 
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The mean of the posterior distribution is: 
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Where 3̂  is the Bayesian estimator of 𝜆 and then the estimator of the survivor functions in this case is: 
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2.4. Simulation Experiments 

To investigate the performance of the estimation methods with respect to bias and efficiency, the paper 
carried out a number of Monte Carlo experiments. This is done by generate a population of survival times (with no 
censored times) from an exponential distribution with known parameter (λ).   

2.4.1. Experiment (I): Maximum Likelihood Estimation 
1. Select a sample of size 𝑛 and denoted by i. 
2. Calculate �̂�1 using (2) and denoted by �̂�1𝑖 
3. Calculate �̂�1(𝑡) using (5) and denoted  it by �̂�1𝑖(𝑡) 
4. Calculate the residuals   

)()(ˆ
1 jijiij tStSr −=     j = 1,……..,, n     (19) 

Where  �̂�1𝑖(𝑡𝑗) is the value of an estimate of survivor function at jth survival time in sample 𝑖 and 𝑆𝑖(𝑡𝑗) is the value 

of the true survival function at survival time 𝑗 in sample 𝑖 . 
5. Calculate the mean square error for sample 𝑖  

n

r

MSE

n

j
ij

i


=

=
1

2

1
      (20) 

6. Repeats steps 1 − 5 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁  (N very large). 
7. Calculate the average of mean square error and variance for �̂�1(𝑡): 
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2.4.2. Experiment (II): Bayesian Estimation with Exponential Prior 
Select m samples each of size n and calculates their means �̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑚.  

1. Calculate ̂   using (7). 

2. Calculate 2̂  using (9) and denoted by �̂�2𝑖. 

3. Calculate �̂�2(𝑡)  using (10)  and denoted by �̂�2𝑖(𝑡) 
4. Calculate the residual  

)()(ˆ
2 jijiij tStSr −=     j = 1,……..,, n     (23) 
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Where  �̂�2𝑖(𝑡𝑗) is the value of an estimate of survivor function at jth survival time in sample 𝑖 and 𝑆𝑖(𝑡𝑗) is the value 

of the true survival function at survival time 𝑗 in sample 𝑖 . 
5. Calculate the mean square error for sample 𝑖  
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6. Repeats steps 1 − 6 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁  (N very large). 
8. Calculate the average of mean square error and variance for �̂�2(𝑡): 
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2.4.3. Experiment (III): Bayesian Estimation with Gamma Prior:  

1. Select m samples of size n and calculate their means 
1

�̂�1
,

1

�̂�2
, … ,

1

�̂�𝑚
.  

2. Calculate ̂  and 
2̂ using equations (11) and (12) respectively 

3. Obtain the moment estimators �̂� 𝑎𝑛𝑑 �̂� of 𝛼 𝑎𝑛𝑑 𝛽 respectively.  

4. Calculate 3̂  using (17) and denoted by �̂�3𝑖 

5. Calculate �̂�3(𝑡)  using (18)  and denoted by �̂�3𝑖(𝑡) 
6. Calculate the residuals  

𝑟𝑖𝑗 = �̂�3𝑖(𝑡𝑗) − 𝑆𝑖(𝑡𝑗)    ,   𝑗 = 1, … , 𝑛 

)()(ˆ
3 jijiij tStSr −=     j = 1,……..,, n     (27) 

Where  �̂�3𝑖(𝑡𝑗) is the value of an estimate of survivor function at jth survival time in sample 𝑖 and 𝑆𝑖(𝑡𝑗) is the value 

of the true survival function at survival time 𝑗 in sample 𝑖 . 
7. Calculate the mean square error for sample 𝑖  
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8. Repeats steps 1 − 7 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁  (N very large). 
9. Calculate the average of mean square error and variance for �̂�3(𝑡): 
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3. Analysis and Results  

In this section, the study compared the performance of maximum likelihood and Bayesian estimation 
methods in uncensored data through a simulation experiment. Maximum likelihood estimators are considered for 
under the exponential distribution. In addition to, the Bayesian estimators are investigated for both Gamma prior 
and Exponential prior. Discussion is focused on the performance of estimation methods with respect to bias and 
efficiency under various sample sizes. 

For all cases an exponentially distributed population of size 10000 is generated. Different Sample sizes 
10,30,50,75 and 100 are selected, with 1000 repetitions for each sample and 10 iterations are performed for 
stability purposes. The simulation results are shown in table 1. 
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Table (1): The results of estimation methods for all sample sizes 

Methods of 
estimation 

n �̂� 𝒎𝒆𝒂𝒏 
𝟏

�̂�
 bias bias_st MSE VAR 

Likelihood Method 
(LES) 

10 
0.019961 50.1042 4.8958 0.0641 0.0077 0.00013 

30 

0.01884 53.0956 1.9044 0.0409 0.0025 1.29E-05 
50 

0.018507 54.0406 0.9594 0.0264 0.0014 4.49E-06 
75 

0.018418 54.2983 0.7017 0.0220 0.00098 1.93E-06 
100 

0.018386 54.3948 0.6052 0.0313 0.00075 1.16E-06 

Bayesian 
Estimation with 

Exponential 
Distribution Prior 

(BEP) 

10 
0.02274 44.05512 10.94488 0.069003 0.009705 0.000208 

30 

0.019813 50.50469 4.49531 0.039986 0.00278 1.74E-05 
50 

0.019041 52.52497 2.47503 0.035028 0.001627 5.62E-06 
75 

0.018848 53.11571 1.88429 0.018331 0.001079 2.42E-06 

100 0.018464 54.21828 0.78172 0.023356 0.000756 1.14E-06 

Bayesian 
Estimation with 

Gamma 
Distribution Prior 

(BGP) 

10 
0.020114 49.75265 5.24735 0.054916 0.007644 0.000156 

30 
0.018456 54.26077 0.73923 0.037896 0.002647 1.44E-05 

50 

0.018522 54.07895 0.92105 0.037523 0.001487 5.4E-06 
75 

0.018263 54.81687 0.18313 0.02267 0.001052 2.3E-06 
100 

0.018715 55.48431 -0.48431 0.019347 0.000765 1.25E-06 

 Source: Authors prepared, 2021 

Tables 1 presents the estimates of the exponential parameters, mean square error, variance and bias of 
survival function using likelihood and Bayesian methods with exponential prior and gamma prior under different 
sample sizes when the population contains no censors. The results show that the values of bias_st, MSE and VAR 
decrease when samples' sizes increase for all estimation methods. This indicates that the bias of the estimates of 
the parameters as well as the survivor function decrease with sample size which increases and the efficiency of 
the estimates regarding to MSE & VAR that also increases with increasing sample sizes.   

Table (2): The bias and efficiency of the estimates of the exponential parameter and survivor function using LES, BEP and BGP 
methods 

Sample  
Size 

Bias MSE 

LES BEP BGP LES BEP BGP 

10 
0.0641 0.0690 0.0549 0.0077 0.0097 0.0076 

30 
0.0409 0.0399 0.0379 0.0025 0.0028 0.0026 

50 
0.0264 0.0357 0.0375 0.0014 0.0016 0.0015 

75 
0.0220 0.0183 0.0226 0.0009 0.0011 0.0010 

100 
0.0313 0.0233 0.0193 0.0007 0.0007 0.0007 

   Source: Authors Prepared, 2021 
 

Table 2 presents the bias and MSE of parameters estimates for the survivor function using Likelihood Method 
(LES), Bayesian Estimation with Exponential Distribution Prior (BEP), and Bayesian Estimation with Gamma 
Distribution Prior (BGP) methods. The results show that the values of Bias decreases when the sample sizes 
increase. Also the same results regarding to efficiency of estimates, i.e. the values of Mean Square Error (MSE) 
decrease when sample sizes increase. Generally, the results showed that for all estimation methods when the 
sample sizes increase the bias of three survivors function estimates decrease and the efficiency (MSE) increases 
especially for Bayesian Estimation with Exponential Distribution Prior method (smallest values for Bias and MSE). 
This indicates that the best performance with respect to both bias and efficiency is the BGP method (Bayesian 
Estimation with Gamma Distribution Prior). 
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4. Conclusion 

The general conclusions were drawn from the results of the paper when the data is uncensored. The bias of 
the estimates of the parameters as well as the survivor function decrease when the sample size increases and the 
efficiency of the estimates also increases with increasing sample sizes. These results are applicable for all three 
methods used, namely; the likelihood method, Bayesian method with exponential prior and Bayesian method with 
gamma prior. 

The results of the three methods are compared for bias estimates of parameters; the Bayesian estimates with 
gamma prior provide the least bias estimates followed by the likelihood method. The Bayesian estimates with 
exponential prior gave the weak performance (large bias). This may be the parameter value of the exponential 
distribution (𝜆) ranging between 0 and 1. Regarding the survivor function, the study found that the Bayesian 
estimators are superior compared to the likelihood estimators especially in the case of the Bayesian estimator 
with gamma prior which provided least bias estimates. For the efficiency of the estimates, the study found that the 
Bayesian estimator with exponential prior gave the worst performance while the likelihood estimators and 
Bayesian estimators with gamma prior gave almost the same level of efficiency. 

Recommendations and suggestions: 

As for parametric estimation, we recommend the use of a Bayesian estimator with gamma prior. In this 
paper, only exponential and gamma priors are examined. More research is needed to investigate the performance 
of the other priors. In particular the Weibull and lognormal distribution need to be considered.     
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1. Introduction 

The developments in the modern business environment at the present time, which are represented by 
intense competition, technological progress, market openness, and the short life cycle of the product as a result of 
the continuous change in the tastes of customers and their need for products that meet their requirements with 
high quality and low prices (Horngren, et al., 2021, p. 3) has led economic units to think about reconsidering the 
traditional accounting systems applied to them as a result of the increasing criticism directed at them because of 
their inability to provide information that reflects the above developments that occur in the business environment 
because the core of his focus on these systems is the internal environment of these units and the search for 
technologies (Drury, 2018, p. 889). The modern strategy in the field of cost accounting and management, which 
meets the needs of the customer as well as assistance in cost management, and perhaps the most important of 
these techniques, is the cost of the product life cycle time oriented (Ghosh, icai.org.2013, p. 62-63). 

The time-based product life-cycle cost technique is based on the principle of optimal utilization of resources 
by allocating the cost on the basis of each stage of the product life cycle, taking into account the time consumed by 
each of these stages. This would help in determining the cost of the product including the different stages that 
represent its life cycle more accurately and in a way that achieves the goal of cost management. Accordingly, the 
problem that this research deals with is concentrated in an important aspect, which is that most economic units 
suffer from high production costs and their management due to the non-use of modern accounting techniques. 
Perhaps the most important in this area is the time-oriented product life cycle cost t technique that can help 
achieve the goal of cost management by reducing it. Supporting competitive advantage, decision-making, and 
others. 
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Depending on the aforementioned problem, the main research hypothesis is verified, which is that the use of 
time-guided product life-cycle cost t technique contributes to cost management, accurate determination of 
product cost and provides a more comprehensive approach to managing costs during product life stages, which 
contributes to improving product value, increasing its quality and reducing its cost. As a result, the competitive 
advantage of economic units is achieved. 

2. Research Methodology 

2.1. Research problem 

In light of the conditions imposed by the modern business environment, it has become necessary for 
economic units to think, if they want to stay and continue their work, to adopt modern technologies for cost 
management as the main factor in facing the severe competition in the market. Accordingly, the research problem 
is that many economic units do not use modern approaches to cost management that provide appropriate 
information on product costs to the management and that help them keep pace with developments in the modern 
business environment, and among those technologies is the "time-based product life-cycle cost" that relies on the 
time-consuming component. Charging costs to the product, which in turn needs integrated information that 
covers all costs of activities in the unit and the estimated times of its performance. According to this basis, the 
research problem will be formulated in the following question: Does the application of the time-based product 
life-cycle cost technique contribute to cost management in economic units? 

2.2. Research objective 

The research aims to the following: 
• Direct interest in using the sound methodology in cost management and to choose a more effective approach 

to cost management from a series of alternatives in order to obtain more accurate data on the cost of the 
product leading to help the management in making appropriate decisions in an environment where the 
pricing factor is one of the most important factors of competition in the market.  

• Clarifying the role of the time-based product life-cycle cost technique in providing integrated information on 
resources and their costs and for each stage of the product life cycle, which would contribute to cost 
management throughout the product life cycle. 

2.3. The importance of the research 

The importance of the research lies in the need of the economic units in general and the research sample in 
particular, to apply modern techniques in the field of cost and administrative accounting, perhaps the most 
prominent of which is the time-based product life-cycle cost technique that calculates the product costs for all 
stages of the product life, starting from the development of the product idea to the stage of disposal and the 
impact of cost management in all stages of the product life cycle. 

2.4. Research hypothesis 

The research is based on a basic Hypothec "The use of the time-based product life-cycle costing technique 
contributes to cost management by contributing to improve the product's value, increasing its quality, reducing its 
cost and as a result, and achieving the competitive advantage. 

2.5.   Research limits 

• Spatial boundaries: The Al-Noura plant in Karbala was chosen to apply the practical side of the research, due 
to its high costs and exposure to large losses, in addition to the great importance of the Noura product in the 
construction industries that contribute to the development and reconstruction of the country. 

• Time limits: - The accounting data for the year 2019 was used. 

2.6. Research methodology 

For the purpose of achieving the research objective in its theoretical and practical sides, the descriptive and 
analytical approach will be adopted as follows : 
• Descriptive approach: This is done through the use of various sources, periodicals and references to clarify 

the theoretical side of the research and to provide a background of knowledge on some of the administrative 
techniques adopted in cost management and the time-oriented product life cycle cost technique, as well as 
the use of the global information network (Internet) . 

• Analytical approach: In light of this approach, accounting records and cost reports in the laboratory were 
relied upon, the research sample, coexistence, field visits, and personal interviews conducted by researchers 
with officials and workers in the laboratory. 
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3. Literature Review  

3.1. Cost management: concept, objectives, and techniques 

The rapid developments in the modern business environment, most notably the intense competition, 
technological advances, shortening of the product life cycle, globalization of markets, and the diversity of 
customer requirements have made the traditional systems and approaches to cost and administrative accounting 
unable to provide information that meets the new requirements that should be achieved to succeed in light of 
these developments because these traditional systems have been successful in certain conditions characterized by 
stability. Therefore, in light of these developments in the modern business environment, it has become necessary 
for economic units to think of the purpose of their success and survival in finding modern accounting techniques 
to manage costs, whether by reducing them, taking appropriate decisions regarding them, and being able to 
compete. The traditional concept of cost management has become not limited to the goal of reducing costs only 
but has extended to include increasing revenues, improving productivity, achieving value for the customer, and at 
the same time improving the competitive position of the economic unit.  It must be noted that the application of a 
particular technique of these technologies depends on the nature of the goal to be achieved by the economic unit. 

Horngren et al. (2021) indicated that the term cost management is widely used in the business environment. 
There is no specific definition for this term, but cost management can be defined as a set of methods and activities 
that managers practice which are related to planning and control decisions. In the short and long term, which 
works to increase customer value and reduce the cost of products and services (p. 3). 

Drury (2018) mentioned in his definition of cost management that as the business and activities carried out 
by the economic unit administration with the aim of reducing costs, enhancing customer satisfaction and 
achieving competitive advantages (p. 889). As for Huang and Zhang (2013), they believed that cost management is 
the use of cost data to manage projects, including activities and processes, to achieve competitive advantage (p. 
10). Datar and Raja (2018) believed that strategic cost management is the work that is accomplished by managers 
through the use of various resources and in a manner that achieves customer satisfaction and achieves the goals of 
the economic unit (p. 23). 

It is noted from the above definitions that the concept of cost management has not become limited to the goal 
of cost management by reducing costs only, but also has extended to include increasing revenues, improving 
productivity, achieving value for the customer, and at the same time improving the competitive position of the 
economic unit. There are several techniques that were brought up in the literature related to the accounting issue, 
which are used in achieving the goals of cost management according to its modern concept. It will be dealt with 
briefly and in focus of the most common of these techniques in terms of application, including: 

• Target cost technique 

Targeted cost t technique is among the most important modern techniques in the field of cost and 
administrative accounting, which is a response to the developments brought about by the contemporary business 
environment due to its focus on designing products that meet the requirements and needs of the customer, 
achieving the competitive advantage of the economic unit in the market, and reducing costs. Ali (2017) indicated 
that the original idea of the target cost t technique was inspired by a simple American idea called value 
engineering, which was practiced in some American companies to face the conditions dictated by the Second 
World War, and the Japanese have borrowed this idea and worked to develop and convert it into An effective 
approach aims to produce products efficiently, reduce costs, and plan profits, as well as being used as a strategic 
weapon by Japanese companies to manage their costs (p. 62-63). 

Bengu (2010, p. 213-214) and Ghosh, icai.org. (2013, p. 62-63) indicated that Toyota's first use of targeted 
cost t technique was in Japan by Toyota during 1960 with the aim of reducing the cost of its products  .As for the 
characteristics of the target cost t technique, Ghafeer et al. (2014) explained that this t technique is characterized 
by characteristics (p. 250), the most prominent of which are the following: 

1. It is a technique designed with the understanding that it is directed by the customer to meet their needs and 
desires during the planning stage of preparing the product design. 

2. It is a systematic process aimed at reducing product related costs and along the entire value chain. 
3. It works on directing cost objectives and the associated resources and activities to be accomplished starting 

from the product planning stage and then designing it to the after-sales services stage. 
4. It works on managing the profits of economic units through the product development process. 

• Steps to implement the target costing technique 
The process of implementing the target costing technique goes through the following steps (Datar & Rajan, 

2018, p. 530). 
1. Determining the target price. 
2. Determining the target profit. 
3. Determining the target cost. 
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4. Determining the current cost. 
5. Determining the target reducing. 
6. Achieving the target reduction. 

To achieve the targeted cost reduction, Burns et al, (2013) stated that the process of reaching the goal of 
achieving the targeted reduction in cost requires the use of several different tools or methods, the most important 
of which are value engineering, benchmarking, and disassembled analysis. 

• Continuous improvement technique  

Feil et al. (2004) believed that the technique of continuous improvement is closely related to the target cost t 
technique, and since the target cost technique is designed to help achieve the goal of the product cost determined 
through the market during the production planning process, the cost of continuous improvement focuses on the 
process of continuous cost reduction during the production phase (p. 15-16). Japanese companies widely use 
continuous improvement t technique as a mechanism to reduce and manage costs. Noting that Kaizen is a 
Japanese term meaning continuous improvement in operations. The difference between target cost and 
continuous improvement is that the implementation of the target cost is usually done in the product design stage 
while continuous improvement is applied during the manufacturing phase (Drury, 2018, p. 597). 

• Theory of constraints 

(Senichev et al. (2006) stated that the theory of constraints helps in identifying difficult situations and trying 
to get rid of them, that is, the situation in which products or services reach the stage of partial production while 
they are waiting for the customer's need to be satisfied, and bottlenecks can appear in different stages of the 
product life cycle, such as production, packaging, processing, and others (p. 34). The theory of constraints works 
according to steps that begin with identifying bottlenecks or restricted resources, whether internal or external 
and trying to find appropriate solutions to address them. 

Akman and Ozcan (2016) defined the theory of constraints as one of the modern technologies that seek to 
maximize profit by addressing bottlenecks or constrained resources through an administration capable of 
identifying restricted resource areas for the purpose of reaching optimal production, and there are specific steps 
to apply them aiming to remove restrictions and reach optimal production (p. 4). 

• Activity Based Costing (ABC) 

Researcher Anderson presented a study in 1979 on the activity-based cost technique as indicated by (Cecevic 
& Antic, 2017, p. 311), in which he demonstrated the importance of having some basic elements when working 
with this t technique to allocate indirect costs, as well as showing that cost drivers increase with the increase in 
activity centers and with their different functions. Relying on a single vector as in traditional cost systems, which 
is one of the reasons for the failure of these systems to face the indirect cost allocation process. Activity-Based 
Costing (ABC) System aims to link indirect costs to activities first and then to products as a final cost objective 
second. Al-Sammani (2016) indicated that the core focus of the ABC system is the activities that cause costs, and it 
is considered as a treatment for the wrong path related to the allocation of indirect costs under modern industrial 
conditions (p. 23). Tse and Gong (2009) indicated that despite the superiority of the ABC system over traditional 
accounting systems in terms of appropriate accuracy in calculating costs, assisting in decision-making, and 
rationalizing resources, it faced many criticisms (2). The most important of which was its disregard for untapped 
energy, the high cost of its application, and the difficulty of implementing it. Define activities. 

Activity based costing is defined as a costing approach that relies on individual activities as primary cost 
components. The cost of these activities is used as a basis for directing costs to other cost targets such as products 
or services (Datar & Rajan, 2018, p. 180). As for the steps for implementing ABC (Drury, 2018, p. 263), there are 
several steps for its implementation as follows: 

Defining activities: as the economic unit, the nature of its work, and the mechanism of operations in its 
various departments are studied, and then the activities related to these operations are identified and analyzed. 

Grouping costs in cost pools for each activity: Grouping costs consistently into cost pools. 
Selection of cost drivers for each activity: For the purpose of allocating the costs related to each activity 

center, a cost guide is chosen for each center, and the guidelines in this step are called the activities cost guides. 
Allocate the cost of activities to cost targets: After implementing the above-mentioned steps, the cost is then 

allocated to the cost targets, using the loading rates that are calculated for each of the cost pools. 

• Resources Consumption Accounting 

Webber and Clinton (2004) defined resource consumption accounting as one of the strategic cost 
management techniques that combines the advantages of the two most important global systems, namely the 
German cost management system that focuses on resources and the US cost management system that focuses on 
activities and in a way that supports decision-making processes (p. 1). 
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Jinkens and Yallapragada (2010) believed that resource consumption accounting t technique is one of the 
modern techniques of cost and administrative accounting that works to provide more appropriate and detailed 
information on activities related to the product and in a way that helps making decisions (p. 122). Demmer, A. et 
al. (2018) stated that, at present, manufacturing companies must view the consumption of their resources as a 
cost driver in order to identify efficient and economic processes. Methodologies for checking, evaluating, and 
comparing process chains are vital to obtaining accurate cost statistics throughout the entire process chain, this 
investigation enables to reduce process costs, labor and material wages, and indirect industrial costs during 
operations. The technique of accounting for resource consumption, as indicated by Karaca and Kucuk (2017, p. 
354), confirms that the main reason for the occurrence of costs is the resources, where the cost is classified in 
multiple ways in order to provide detailed information to decision-makers with a focus on the cost of resources 
that are classified into fixed and proportional costs while allowing by calculating the cost of idle energy in order 
not to be charged on the products. The application of this t technique requires the availability of two parameters, 
which are resource energy and costs, and the steps for implementing the t technique are as follows (Okutmus, 
2015, p. 51-55; & Ahmad & Moosa, 2011, p. 765-768): 
• Defining the various resource pools. 
• Determining the costs related to resource pools . 
• Defining resource cost drivers . 
• Determining the share of production departments from the costs of resource e. 
• Complexes on the basis of theoretical capacity.  
• Determining the share of production departments from the costs of resource g. 
• Complexes on the basis of actual capacity . 
• Calculating idle energy costs. 

• Time Driven Activity Based Cost (TDABC) 

This technique is based on the principle of good allocation of costs by linking them to the optimal time that 
activities take to produce the product or to provide the service at each stage of the product life cycle that has been 
previously determined as the time driven activity-based cost technique (TDABC). One of the cost management 
techniques as mentioned by Atkinson et al. (2014, p. 172-173) is developed by Kaplan and Anderson (2004, 
2007). This technique provides accurate information about the cost in a wide range of activities which was 
initially developed for manufacturing processes to overcome the difficulties of the inappropriateness of traditional 
costing systems for modern environment variables, and even cost management systems that were newly 
developed such as the ABC cost system and gain special attention to management in that it helps in conducting 
cost analysis in a simple and accurate way. For the purpose of making the decision, Vande Wallet et al. (2014) said 
that it is a recent introduction in measuring and allocating costs directly to the cost target, and it is a simple and 
easy-to-implement system that fits with the limited capabilities of industrial projects and is a method for reducing 
costs because this method is based on the assumption that the time consumed in the implementation of any 
activity (p. 3). It is the only measure of the energy of the resources consumed in the implementation of that 
activity, a basis for reducing its costs, and that the energy of most resources can be measured of time. Kont (2014) 
defined time driven activity-based costing as one of the techniques that is characterized by speed and ease when 
applied (p. 4). As its application requires the availability of two parameters, they are the unit time cost of the 
different group of resources calculated on the basis of the practical energy, and the time of activities to perform 
the activities of each group from resource groups. As for the steps to implement the TD-ABC t technique 
(Putteman, 2009, p. 6), there are several steps to apply it, as follows: 
• Defining the resource group that performs the activities. 
• Determining the costs related to each of the resource groups: represented by the total direct and indirect 

costs, except for direct materials. These costs represent the costs required to complete the activities for each 
department. 

• Determining the practical energy related to each group of resources: as the practical energy is represented by 
the working hours required to carry out any of the activities, and it is usually limited between (80% -85%) of 
the theoretical energy (Kaplan & Anderson 5, 2003). 

• Determining the unit cost of time related to each of the resource groups: This is done by dividing the total 
resource cost by the practical energy. 

• Determining the time required to implement each of the activity events: This step is accomplished by 
formulating a time equation that reflects the performance of each activity associated with each group of 
resources. 

• Calculating the total costs related to each of the resource groups: This is done by multiplying the unit cost of 
time for each resource group by the time required for the activity to occur. 
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• Time Driven Product Life Cycle Costs Technique (TDLCC)  

This technique is the basis of the topic of this research, so the next paragraphs will deal with everything 
related to this t technique in terms of origin, concept, steps and others. 
First: The product lifecycle cost technique has evolved 

As mentioned by Wang and KE (2016), the product life cycle cost technique arose from research on cost 
control of military materials that the US Department of Defense conducted in the early 1960s (p. 2016). At that 
time, the United States Department of Defense required material suppliers to design and develop supplies 
provided according to certain specifications and standards that the cost of the product must achieve the lowest 
amount in the entire life cycle so that they can obtain the necessary military supplies and control the national 
defense expenditures. It thus brought about a new idea of traditional cost management, and this t technique is 
based on the idea that product costs are not limited to manufacturing costs only, but rather may precede and 
continue after this stage. 

TPGhosh (2013) mentioned in the definition of the product life cycle cost technique as a structured method 
that addresses all cost elements throughout the life stages of the product, project, etc., and can be used to produce 
a product or service expenditure information file during the expected life period (p. 81-88). The results of the LCC 
analysis can be used to assist management in the decision-making process when there is more than one 
alternative. They are thus a valuable tool for comparison when the long-term assumptions apply to all options. It 
is described as a system that tracks the accumulation of actual costs and revenues attributable to the cost 
objective from its inception to its abandonment. Thus, the profitability of any particular cost target can be 
determined at the end of its economic life. Life cycle costing differs from the traditional cost accounting system 
which reports cost target profit on the basis of the accounting period calendar, i.e., monthly, quarterly and 
annually. Whereas life cycle costing includes tracking the cost and revenue of a product as per product rules over 
several accounting periods. Costs and revenues can be analyzed by time period, but the focus is on accumulating 
cost revenue over the life cycle of each product. 

Jan Vlachy (2014) stated that the product life cycle cost technique is simply can be clearly described as an 
analysis of the different types of costs that must be taken into account, ranging from the life span of the product 
from concept to end of life, and relates to an appropriate unit of product (p. 1). To achieve maximum impact in 
cost management, such comprehensive economic analysis must be undertaken at a very early stage in the product 
life cycle, such as its design or even its conception. Advanced techniques, including an accounting information 
system, are usually required to gain sufficient insight into the various processes and uncertainties contained in the 
realism of any life cycle model. 
Second: Product life cycle stages and costs 

The cost of the product life cycle differs in concept and perspective between the producer, the customer and 
the market.  

Understanding the inter-relationship between the three perspectives provides a comprehensive framework 
for opportunities to manage costs and then reduce them. To effectively manage costs, focus on the three 
perspectives, each of which has different stages and costs associated with them, as each indicates (Hansen & 
Mowen, 2007, p. 741-742, & Horengren et al., 2018, p. 540). 

From the product perspective or the so-called production viewpoint, which includes the stages of research, 
development, design, production and other related costs, and from the market viewpoint, which focuses on the 
behavior of sales revenues and includes the life cycle in multiple stages, starting from the stage of offering the 
product to the market, the stage of growth and progress in sales, and then the stage of maturity and decline, it 
includes costs such as marketing, distribution, advertising, promotion, after-sales services, etc. From the 
consumer's point of view, it is the orientation towards achieving total satisfaction for the current customer and 
attracting the new customer, which is affected by both the purchase costs (acquisition, installation and use costs) 
and post-purchase costs such as operation and maintenance. In addition to disposal, the consumer's point of view 
must be carefully taken into account by the point of view of the product and not ignored due to its importance to 
the consumer and the company alike. When product design takes into account operating and maintenance costs 
and makes them as low as possible, and the product has a high selling value upon completion, it affects the prices 
that the company imposes on its product. These jobs are a factor in competition with it in the market, and on the 
one hand, it is an attraction factor for the consumer and influences the decision of buying it. 

It is evident from the above that the comprehensive product life cycle cost technique includes all costs 
associated with a specific product or project throughout its life, which are all direct, indirect, and other related 
costs that have been incurred or estimated that are incurred in research, development, design, investment, 
operations, maintenance, disposal, and environmental-related costs. Product relationship, warranty costs, and 
after-sales services focus on tracking and collecting the total costs associated with producing a product or project 
and allocating and managing costs at each stage of the product’s life. Each stage has its own costs, which requires 
work to manage it with the intention of reducing it and then reducing the cost of the product as a whole. That is, it 
is not limited to the productive functional, but rather extends to sources and cost drivers wherever they are found. 
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This view of LCC t technique differs from the traditional perspective of cost management, which was the focus of 
its attention on the production process and the costs associated with it. They are called perceived costs and work 
to reduce them. They consider the pre-production and post-production costs, which are called hidden costs, as 
period costs borne by the economic unit at the time of its realization. 

SAVE International (2007) indicated that adopting the principle of linking costs to each stage of the product 
life cycle may be more important and valuable if time is taken into consideration as a cost guide in the process of 
determining the cost for each stage (p. 6). Therefore, we see that the adoption of time as a basic guide in 
determining the cost for each stage of the product life cycle may be more important in allocating the cost of 
resources to the cost goal represented by each stage of the product life cycle, which in total represents the cost of 
the final cost goal that is the product, and then it will be said that the cost of each stage of the life cycle is time-
driven, that is, the term time-driven product life-cycle based  cost (LVC) t technique appears. 

Accordingly, the time-based product life-cycle cost technique is known from the researchers' point of view as 
one of the modern cost management techniques that focus on the use of time as a primary cost guide in allocating 
the cost of resources to the cost objectives represented by each stage of the product life cycle, which together 
represent the final cost of the product. This t technique is characterized by important features that can be 
explained in the following points:  
• It is a time-based technique as a key driver in allocating resource cost to the stages that a product goes 

through during its life cycle. 
• The cost of the product includes the total cost of its life cycle during the stages it passes through. 
• The cost of each of the stages that the product goes through is considered as the total cost of the activities 

that must be accomplished. 
• This technique is considered as an approach to controlling the product life cycle cost. 
• Helps provide detailed product information for decision makers. 

Third: Objectives of time-driven product life-cycle cost technique 
Much of the research and literature related to the accounting issue indicates that the attempt to link the cost 

of each stage of the product life cycle with time is an indication of the time-based product life-cycle cost technique, 
which can achieve the following goals if applied: 

Provides information on the energy used with an indication of the time required to complete each stage 
(Lourenco, 2013, p. 23) 

Provides the different cost information that managers rely on in the field of cost management more 
effectively because it focuses on the cost at each stage of the product life cycle (ElKelety, 2006, p. 437) 

Creates information that helps conducting strategic product life cycle cost analysis to identify opportunities 
for reduction (Lawson, 1994, p. 33) 

Creating information needed by management in making operational and strategic decisions (Sievanen & 
Tornberg, 2002, p. 3). 

Provides information on product life cycle costs and stages in order to improve product value to suit the 
requirements and needs of customers. (Stelling, et al., 2010, p. 2239) 
Fourth: Ingredients and principles of application of the time-driven product life cycle costing technique 

Through reviewing the accounting literature related to TDABC t technique and the modern t technique in 
question, we find that they are similar in terms of ingredients and components through which the necessary steps 
are determined to apply the t technique. TDABC technique calculates the costs of all activities that contribute to 
production while TDPLCC t technique calculates the costs of activities that arise at each stage of the product life 
cycle and then the total costs of the product by adding the costs of those stages. Accordingly, there are important 
foundations and principles that must be taken into account when applying TDPLCC technique, including:  

The application of this technique is based on two main parameters as indicated (Blocher, et al., 2014, p. 153; 
Yonpae, et al., 2019, p. 9 & Atkinson, et al., 2012, p. 175). 
First - Determine the cost rate for each type of indirect costs. It is completed in two steps: - 

Determining all resource costs incurred such as machinery, indirect labor, and plant space. 
Determining the practical energy of resources, which is measured by processing time such as working hours, 

warehouse space, and by dividing the resource costs on the resource energy measured by time (the cost per unit 
of time of the practical energy supplied from the resources) 
Second - Determine the time required to perform each activity by estimating the time required for each process or 
event for a single activity based on the characteristics or causes of the time of the activity (the number of units of 
time required to perform the activity). It is necessary to determine the power unit cost rate and duration of time 
to implement the activities performed by each cost component. 

The need to adopt a comprehensive information system that provides data and information for this method, 
as he said by Coners & Von der hardt (2004, p.108-118) and Oleg Dejnega (2011, p. 2) to successfully implement 
TDABC and use the information generated from the system effectively it is necessary to integrate it with the 
system. By ERP project resource planning and customer relationship management system (CRM), through the 
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company's integrated information system, one can know the times needed for activities, resource prices, and 
other processes that contribute to the implementation of activities. 

There are several elements that make up this technique that can be illustrated as follows: - 
 The cost drivers and their cost drivers are that activity or variable that causes the cost, as seen by 

Horengren, et al., (2012, p. 345), which is the main factor causing the increase or decrease in the cost according to 
its use, which is used in measuring the cost or as a basis for better charging. On the activities or final cost targets. 
In the TDABC approach, the Duration Driver is used in allocating costs and is more accurate than the Transaction 
Driver, as these directives are related to the number of times the activity is executed (such as the number of times 
the machines are configured, the number of times of inspection, etc.) when the resources required to implement 
the activities vary in Every time the activity is performed, the costing based on the transaction vectors is 
imprecise. 

Time drivers which are the variables or characteristics that determine the time required to carry out an 
activity and take into account multiple directives to determine the time required to perform each activity and then 
determine the cost of each product, in other words that for each activity there are several processes to complete, 
and each process needs a time guide of its own. Singuenza-Guzman (2014, p. 10-11) referred to estimating the 
time required to perform an activity on the basis of standard times instead of actual times because it may be 
variable due to non-recurring factors. Character or operations maps. 

Time equations, which are simplified linear equations, are used to express the time required to complete the 
disparate activities and the additional times required for them depending on the characteristics of the activity or 
event using time triggers Antic and Georgijevski (2010, p. 33). Time equations are based on a basic principle that 
is to convert cost drivers into time equations that express the time required to perform the activity. 
Fifth: Steps to implement the Time-Driven Product Life Cycle Cost (TD-PLCC) technique 

Sinuenza-Guzman (2014, p. 7); Dejnega (2011, p. 1-9); Antic & Georgijevski (2010, p. 25) and Yonpae, et al. 
(2019, p.  6) indicate that: 
TD-PLCC technique steps can be as follows if time is used as a guideline in its implementation: 
• Defining the resource groups associated with the product life cycle: In this step, the resource groups are 

identified that are associated with the stages that the product undergoes during its life cycle. 
• Determining the total cost of resources for each stage of the product life cycle: The cost of resources is 

represented by direct and indirect costs, as direct costs include wages and salaries of workers while indirect 
costs include indirect industrial costs excluding direct materials. 

• Determining the practical energy of each group! Of the resource groups: The practical energy includes the 
working hours or the time required to produce the product as 80% of the theoretical energy was adopted as 
a result of excluding downtime, machine repair and maintenance, or employee guidance, and others that are 
not related to the actual work of performance. (Szychta, 2010, p. 55) 

• Determining the unit time cost for each group of resources! Related to the product operations: This step is 
accomplished by dividing the total operational costs represented by direct and indirect costs by the practical 
energy. 

• Defining and grouping activities related to the stages of the product life cycle and the time required for each 
activity: In this step, a time equation is prepared for the activities of each resource group, as for its formula as 
follows: (Dejnega, 2011, p. 9) and can be expressed in the following mathematical formula: 

T= βο +β1 X1 + β2 X2 +……..+ βn X n 

T = Time required to perform any activity or event in a major activity. 
βο = Standard time to perform the basic activity. 
1β1 = the estimated time for an additional process in a given activity or the time consumed for a unit of time 
reasoner. 
X1 = The number of additional operations in the given activity, the reason for the first time 
βn = time vectors of variables (specifications) determine the time required to complete the activity. 
Xn = the number of varying activities within the main activity, the number of time triggers that determine the 
time required to complete the activity 

Activity cost can be calculated = time required for activity * cost per unit time of activity 
Time required for activity from the time equation for activity. 
Unit Time Cost (Activity Vector) = Resource Energy Cost Available / Practical Energy Cost of Available Resources 

measured in time 
• Calculating the total cost of the stages of the product life cycle 
• The last step in the application of t technique steps is the calculation of the total cost of the stages that the 

product goes through during its life cycle after adding the incoming materials and other costs to the 
operational costs. 
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Sixth: The role of time-driven product life cycle costing technique in cost management 
Potkany et al. (2012, p. 89) indicated that the developments and changes that have occurred in the 

contemporary business environment have led to the loss of the old cost accounting and administrative systems of 
their importance because these developments resulted in many changes that forced economic units to search for 
modern techniques for calculating costs, the most prominent of which is in this regard, the technique of the cost of 
the product life cycle is based on time units. According to the time used, work contributes to making the 
determination of the cost of the product life cycle more effective if the cost drivers are calculated on the basis of 
the utilized energy of the supplied resources in addition to allocating the cost to the cost objectives represented by 
the stages that the product goes through during its life cycle and on the basis of the time units that have been 
made. Its consumption by the activities that contributed to the completion of the stages of the product life cycle, 
and in this way, will be more efficient in its cost management by linking the cost of resources with the energy that 
is used in the completion of each of the stages that the product goes through. 

The time-based product life-cycle cost t technique focuses on tracking and collecting the total costs 
associated with producing a product or project, allocating and managing costs at each stage of the product's life. 
Each stage has its own costs, which requires work to manage it with the intention of reducing it and then reducing 
the cost of the product as a whole, i.e., not limited to productive functionality but extends to sources and cost 
drivers wherever they are found. This view of LCC t technique differs from the traditional perspective of cost 
management, which was the focus of its attention on the production process and the costs associated with it, 
which are called prospective costs and working to reduce them, and considering the pre-production and post-
production costs, which are called hidden costs, as the costs of a period borne by the economic unit at a time. 
Check it out. 

4. Practical side 

The Al-Noura plant in Karbala was chosen to apply the theoretical side of the research, and it is one of the 
factories of the Southern General Cement Company of the Ministry of Industry and Minerals, which was 
established in 1981 and the plant is located 15 km from the holy city of Karbala on the road to Hajj and began 
production in 1984, and it is one of the unique laboratories of its type is in Iraq, it produces the Noura material as 
a basic product, and it is of the three types of live (hard and soft) and the extinguished flower, and there is an 
occasional product that comes out after the process of crushing the stone called the filler material. The living 
Noura, of both types, is used as a basic material in construction industries, such as lime bricks and thermostones. 
As for the extinguished Noura, it enters into the manufacture of dyes, water treatment, and the filler material in 
the manufacture of cement, poultry fields, etc. The material produced in this laboratory is characterized by high 
specifications and quality that may exceed what produced by developed countries, and product specifications are 
being matched with the Iraqi standard specifications 807 conforming to international specifications. The factory 
contains administrative departments such as administrative affairs, human resources, planning, quality 
management, legal, commercial, etc., and the industrial management department, including production line, 
marketing, quality control, maintenance and services. The lab includes the Information Systems Center to organize 
administrative and financial work and work on training and developing the lab staff to adopt the software 
developed in business administration. The laboratory did not have the research sample special programs for cost 
and the possibility of analyzing and evaluating performance, that is, there was no information system that 
provided support to the administration in making relevant decisions. Costs that support the process of pricing and 
competition in the market. 

4.1. Application of the time-based product life-cycle cost technique in the laboratory research sample 

It has been indicated in the theoretical side of the research that every product has a life cycle from the market 
point of view, from the customer’s point of view, and from the producer’s point of view (the laboratory). The 
researchers found that Noura product has a life cycle from the product’s point of view through which it can 
effectively manage costs and achieve a goal. The price competition faces the product due to the lack of protection 
for the national product. Through the interview with the administration and marketing officials, it appeared that 
the product has no life cycle from the market point of view because the factory is designed to produce a material 
to meet the market need of it and is mainly involved in the manufacture of other materials, so the imported light 
cannot face specifications and quality of the laboratory product, the research sample, according to the certification 
of the manufacturers who use it. Likewise, Noura product does not have a life cycle from the customer’s point of 
view because that material is not directly dealt with by the customer, meaning there are no products that meet the 
consumer's desires in the laboratory, the research sample, and accordingly the time-oriented product life cycle 
cost technique will be applied from the product’s point of view that pertains only to the production phase. 

The research and development stage the cost data for the research sample laboratory indicate that there are 
no costs related to research and development. 

The design stage: Also, there are no costs associated with this stage in the laboratory data. 
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The stage of production operations: the rates of energy utilization in the laboratory are calculated at the level 
of the operations carried out within the responsibility center that represents the production department and the 
head of the production department is directly responsible for all the implemented activities that lead to 
production, and the costs of this stage can be calculated by applying the cost steps cycle the life of a time-oriented 
product that is covered in the theoretical aspect, according to the following steps: 
A - Determining the resources at the plant level that pertain to production, administrative and service activities 
and were as follows: 

1. Raw materials, which are only one material, are limestone, symbolized by caco2, which is of high purity . 
2. Salaries and wages, where the research sample employs 420 workers between permanent affiliates and work 

contracts . 
3. Fuels and oils, where black oil is used for the process of burning stone in furnaces, in addition to electrical 

energy, to reach the temperature of the furnace to complete the combustion to 900 - 1200 degrees Celsius . 
4. Staff equipment, including protective clothing and various safety measures . 
5. Spare tools and maintenance services, including replacement of consumed parts such as ovens, mills, and 

others 
6. The electrical energy that is mainly used in the furnace heating process . 
7. Renting machines and equipment such as vehicles for transporting stone from quarries and others . 
8. Packaging materials, where the hydrated Noura is packed with plastic or paper bags, and the other types are 

transported in a foul way in the designated tank cars . 
9. Various service materials. Table (1) below shows the costs of these resources for 2019. 

Defining the activities contributing to the production processes and they were as follows:   
Stone crushing activity, where it is transported from designated stone quarries to the factory and its size is 

up to 70 cm and is broken in the primary crusher to reach a size of 35 mm and then to a size of 2.5 mm after 
leaving the secondary crusher and below that size comes out as a byproduct called filler material before entering 
the furnace 25 workers work in this activity for a period of 6 hours a day, up to 250 days a year. 

Burning activity (ovens), the length of the convection oven is 52 m, in which the stone is burned at a very 
high degree, reaching 900-1200 Celsius, and it requires heating for a period of 24 hours of burning fuel and 
electric energy, leading to chemical reactions and the loss of about half the weight of the stone entering the 
furnaces, then the stone is transported to the cooling area, where it is cooled to 60 ° C by dry air, after which the 
stone is prepared for the subsequent grinding process, and 60 workers work in the burning activity at a rate of 6 
hours a day for a period of 300 days a year, and the furnaces work 24 hours a day. Determination of the type of 
light (both extinguished and live) is done through the burning process and according to the temperature of the 
oven, which is regulated by the specialized technicians. 

The milling activity (mills) employs 40 workers at a rate of 6 working hours per day and 250 days per year, 
and two work meals per day or three meals as requested. After the stone is milled, the flower is transferred 
according to its type to the specialized silos. 

Packaging activity: Packaging is with plastic bags for the hydrated Noura weighing 20-25 kg per package, or 
transporting with wheels designated for live Noura, both hard and soft. 25 workers work in this activity, with 6 
hours of daily work, over 250 days per year. 

The quality inspection activity, which is one of the important activities of the laboratory, the research sample. 
The quality inspection process is carried out before and after each activity in the production process, and the 
stone is subjected to laboratory testing from the quarry, before and after crushing, to ensure that it conforms to 
the standard specifications and after the burning process, the product is subjected to physical and chemical 
examination in the laboratories equipped with the necessary equipment for this. Note that the checks are going on 
several times for one day.  30 workers work in this activity for 6 hours a day and 300 days a year. 

Marketing activity, which works on marketing the product, making advertisements to show product quality, 
receiving customer requests, making data on the required quantities and their type, and sending them to the 
production official; 10 workers work in this activity at a rate of 6 working hours per day and 250 days per year. 

Maintenance activity is responsible for the preventive maintenance of parts of the production line, routine 
maintenance and emergency maintenance of the various sections of the plant, including equipment, buildings, etc.; 
60 workers work in this activity at a rate of 6 working hours per day and 300 days per year. 

Administrative activity: This activity includes the various laboratory departments such as administrative 
affairs, quality management, legal and commercial affairs, service and guard work, occupational safety and 
firefighting work, and others in addition to 170 affiliates work in this activity between workers, technicians and 
administrators at a rate of six working hours per day and 250 days per year. 
B- Determining the practical energy of the activities: The practical energy represents 80-85% of the theoretical 
energy of the workers in the plant, the research sample of 7 hours per day, with the calculation of the time of 
departure and rest of the workers, and therefore the actual working hours are 6 hours per day. 
H - Determine the total costs of the specific activity and what includes work wages and other costs . 
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G- Extraction of the cost of one unit of time (activity vector) by dividing the total costs of the activity by the 
practical energy of the activity measured in time (minutes). 
K- Calculating the complete time spent for each activity by multiplying the results of the time equations that 
represent all the times of events causing the specific activity by the number of times the activity repeats . 
L- Calculating the cost on the basis of time vectors by multiplying the unit cost of time from paragraph (x) x the 
time equation result from paragraph (k). 
Post-sales costs: - There are no costs associated with that stage in the laboratory's accounting records. 
First - Determining the costs of total resources at the level of the economic unit 
Table No. (1) shows the resource costs related to activities contributing to the production operations for the year 
2019 

Table (1): Resource energy costs that pertain to activities contributing to the production of the product 

Resources Cost per Dinar 

Raw materials and raw materials 530085066 

Salaries and wages 5363686557 

Fuels and oils 1407070836 

Personnel supplies 8000809 

Backup tools 800748843 

Maintenance Services 63949000 

Electricity 382080365 

 Rental of machinery and equipment 12440000 

Packing materials 23925088 

Miscellaneous service expenses 138831415 

administrative expenses 124421500 

Total 8855239479 

From the preparation of researchers based on the accounting records of the laboratory, the research sample for the year 
2019 

The quantity of production of Noura material for the year 2019 was around (37,000) tons of its live types (soft and hard) 
and extinguished Noura, therefore, the cost per ton of the product according to the traditional cost system followed in the 
factory was up to (239331) dinars in order to load all expenses on the product, which leads to the high cost of the product, 
which negatively affects the pricing process due to the presence of the market competition element. Because the plant does not 
have a cost accounting information system that helps the administration in analyzing costs and determining the surplus 
capacity of resources for the purpose of properly exploiting them and identifying opportunities to reduce the possible costs to 
benefit from them, and the laboratory’s failure to apply modern administrative methods for cost management, which led to the 
laboratory’s exposure to the research sample in 2019 to a loss. Up to five billion dinars due to the high costs and the decrease 
in the selling price, which was 110,000 dinars per ton. 

4.2. Cost calculation according to TDPLCC technique  

Table No. (2) shows the product costs according to TDPLCC t technique and according to the above-
mentioned steps 

Table (2): product costs according to TDPLCC t technique 
Activity name Practical 

activity 
energy min  

(1 ) 

Current 
activity costs 

IQ  (2 ) 

Time 
vector 

unit cost 
(3) = 2 ÷ 

1 

Equivalenc
e of time 

(min)  (4 ) 

Costs per ton 
(5) = 4 x 3 

The amount of 
the reduction 

(6) = 2 - 5 

Reduction 
ratio (7) 
= 6 ÷ 2 

Cracking 
stone 

2250000 319267200 141.9 1400000 198660000 120607200 38% 

The burn 6480000 1941087536 299.55 3200000 958560000 982527536 51% 

Milling 3600000 510827520 141.9 1360000 192984000 317843520 62% 

Packaging 2250000 343192288 152.53 1164640 177642539 165549749 48% 

Quality 
inspection 

3240000 391120640 120.72 1720000 207638400 183482240 47% 

Marketing 900000 138742380 154.16 375000 57810000 80932380 58% 

Maintenance 6480000 1630939123 251.69 4860000 1223213400 407725723 25% 

Administrativ
e activity 

15300000 3049979321 199.35 2830500 564260175 2485719146 82% 

  8325156008   3580768314 4744387694  

Researchers work based on field observations, interviews with specialists, and cost tables from the 
Laboratory Accounts Division, research sample for a year 
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The results of Table (2) show that the amount of cost reduction that has been achieved by adopting the time-
based product life cycle costing method in the laboratory, the research sample in order to manage costs, and the 
approval of these results by the administration to help in decision-making and the possibility of building a 
database on the cost of the product that supports the information system in the lab is used to analyze costs, 
evaluates performance for future phases, and assists in making relevant decisions. Table (3) shows the process of 
calculating the unit cost of the product by applying TDPLCC t technique. 

Table (3): unit cost of the product 
Raw Material per 

Dinar(1) 
Cost 
TDPLCC  (2 ) 

Total Cost  1+2=3 Production per Unit   

(4 ) 

Cost per ton   3/4=5 

530085066 3580768314 4110853380 37000 111104 

Researchers' work based on the results of Table (1, 2). Accordingly, the cost of one ton of the Noura product 
has become (111104) dinars, which is close to the selling price of the product after it was up to (239331) dinars 
thanks to the application of TD-PLCC t technique to calculate the cost of the operational operations phase of the 
stages of the life cycle of the product of the flower in the laboratory. The research sample represents the 
comprehensive cost for the product, directing the management's attention to the surplus energy in the project's 
resources to optimize the utilization of it and for the presence of other resources for the plant as idle energy, such 
as the presence of vacant land areas and the possibility of using them according to the opinion of the production 
engineer, and the adoption of cost information systems in accordance with modern approaches to cost 
management such as the time-directed activity method, availability of t technique more comprehensive cost 
management throughout the product life cycle stages. This supports the research hypothesis that the use of 
comprehensive cost t technique for the product life cycle based on an accounting information system contributes 
to cost management and accurate determination of the product cost. 
 *The equation of time, process energy, college costs and total time for each activity was calculated as shown 
below: 
1 - Cracking activity total activity time = total times of events causing the activity 
The estimated time for discharging the stone in the crusher is 2 minutes / ton + crushing time 9 minutes / ton + 
the time taken for transportation to the warehouse 3 minutes / ton = 14 minutes / ton 
Practical activity energy = 25 workers x 6 hours x 60 minutes x 250 days = 2,250,000 minutes / year 
Current activity costs = annual employee wages 319,267,200 dinars 
The cost of the activity vector (unit of time) = cost ÷ practical energy = 319267200 dinars / 2250000 minutes = 
141.9 Sec 
Total time spent in the activity = quantity in tons per year x time equation = 100,000 tons x 14 minutes / tons = 
1400000 minutes . 
The equations of time, practical energy, total costs and total time for the rest of the activities are calculated in the 
same way and as shown in the research appendices. 

 
5. Conclusions and recommendations 

5.1. Conclusions 
• The economic unit’s possession of integrated information systems is a necessary matter if it wants to remain 

in the market, to meet the conditions imposed by the current business environment, including the 
competition element in the market and other variables . 

• The use of the comprehensive cost approach for a time-oriented product life cycle and its effect on accurately 
determining the cost of the product provides a more comprehensive approach to managing costs during the 
stages of the product life cycle that contributes to reducing costs and determining the capacity of surplus 
resources . 

• Modern management techniques such as the product life cycle cost which is time oriented as an information 
system that serves the economic unit management in its endeavor to manage costs in a way that helps it in 
facing competitors. And considering the results obtained from its application as a management database used 
to make various current and future administrative decisions. 

• TDPLCC provides a comprehensive view of product costs and allows management to fully envision the costs 
and profitability of the product. It is considered a tool for strategic thinking as it gives a long-term 
perspective and takes into account the details of costs over the life of the product and the management focus 
on each of those stages to search for opportunities to reduce costs and improve production or operations or 
elimination of non-value-adding activities . 

• The time-guided comprehensive costing technique provides important information to the management and 
makes it a database for the management accounting information system for the administration to use in the 
cost analysis and performance evaluation process, the pricing process and acceptance of special requests. 
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• Using period vectors to directly determine the relationship between resources and cost objectives is an 
easier and faster way to calculate product costs and determine unused capacity as it relies on project-specific 
data . 

• The practical results of applying TDPLCC t technique in calculating the costs of the operational operations 
stage of the life cycle of the Noura product indicate that there is idle and unexploited capacity of about 56% 
of the project's resources that can be optimally exploited by the administration . 

• Adopting the time-oriented product life-cycle cost t technique provides an excellent scientific option for 
industrial projects to develop cost management systems in them, as it provides accurate information about 
costs as a tool to predict the resource costs required for the expected production in the coming period 
through a comparison between resource demand and energy cost rates for the period. Current and future. 

5.2. Recommendations 
• The lack of interest in the laboratory management of the research sample in the role of accounting 

information systems as the cost system for cost analysis and reporting, and management accounting systems 
for performance evaluation, despite the existence of a special division of informatics for the financial 
accounting information system for preparing financial reports. 

• The laboratory did not adopt the research sample modern approaches to cost management, such as the time-
based product life-cycle cost approach that relies on data provided by information systems such as the 
project resource planning system (ERP). Providing accurate information about costs can be a feedback to the 
system . 

• The possibility of exploiting the unexploited energy in the plant's resources to improve the actual production 
capacity. When a field observation of the researchers notice the presence of a waste in the crushed stone 
through the primary crusher and the conveyor belts to the warehouse, as well as before and after the milling 
process, the surplus energy of the workers can be exploited in re-wasting and exploiting it is. Therefore, the 
specialists referred to it . 

• Amounts must be allocated for the environmental costs due to their importance to the laboratory and the 
research sample to treat the fumes resulting from the operational processes and the environmental impact 
they cause . 

• Laying down plans to increase production due to an increase in demand for the product of Al-Noura in the 
future due to the qualitative characteristics it carries, which will be reflected positively on the products that 
enter into the manufacture of the material of Al-Noura or exploiting the energy of the idle factory land area 
by establishing a thermos tone production plant, or a product whose manufacture includes the byproduct 
material (filter). 
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1. Introduction  

An aggressive selling point entails several manufacturers aggressive to meet the wants and needs of various 
customers. An aggressive market control relies on more than one customer and manufacturer. In a scenario of two 
organizations F1 and F2 manufacturing similar commodities, boosting their commodities would entail expansion 
of data 1 for F1 and data 2 for F2. This is for both organizations to outreach several customers. Hence, scattering 
data is attained by passing out information. Scattering data passes information to outreach persons via 
connections (Stieglitz, et al.,2018). The result changes in selection characters, diffusion promotion in relation to a 
commodity prior to its induction or raise seller status.  

Today, several companies diffuse their information concurrently (Fu, G., et al. ,2019). Through social media, an 
understanding is created on the spread of information in real-world cases. (Singh& Singh (2012), (Singh, Kumar & 

Singh, 2012). Previously, few ways could be applied to obtain relevant audience unlike today there exist, print, face-
to-face, Facebook, etc.Spreading of information is a great study area applicable to several fields like physics, 
biology, among others. The main concern is the specific case for data diffusion in social interconnections, inclusive 
of strategic arena diffusion, communication pathway, meaning interconnections are significant in diffusion. 
Contrary to trading procedures, study is done for ascertaining the significance of “word-of-mouth” and “viral 
trading” to comprehend the spreading approach (Domingos& Richardson, 2001), including the promotion of several 
procedures in game theory models (Richardson & Domingos, 2002). Through the incorporation of trading 
procedures, Domingos and Richardson suggested a foundational algorithmic issue (Singh et al. 2018). When 
deliberating about word-of-mouth trading methods, it is natural to discern that several organizations, political 
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groups, or other companies could engage spreading by use of social interconnections for elevating their 
commodities concurrently. For instance, Samsung may try to elevateitslatest Galaxy phone, while Apple tries to 
publicizeitslatest iPhone.There exist many frameworks for aggressive spreading that have been suggested and 
considered (Young, 2001). Initially, an assumption is made that one of the candidates has hitherto selected their 
procedures and evaluate the algorithmic issues for establishing the most preferred outcome (Singh, et al. 2012). The 
objective is getting the maximum impact (Fu,et al. 2019) or reducing the influencer effect (Young, 2001). Similarly, 
modeling of the influencer as a concurrent approach where all organizations select their procedure concurrently 
(Goldstone, et al. 2005). Facebook dataset was evaluated for a comprehension of the information spreading 
procedure in the real world. Implementation of the framework was based on two procedures: one, degree 
centralization [examine node-local factor], two, rank degree procedure [employed instances of the 
interconnection] for seed picking. The techniques provide selection of various seed areas of significance in the 
interconnection. 

Two companies were taken into consideration in the suggested framework with two engaging data 
concurrently. Both companies have a fixed starting budget to be used for choosing seed areas. The companies will 
select their seed areas concurrently and further, information will be spread as per ICM (Easley & Kleinberg, 2010). 
ICM entails an interconnection employing straight graph, plus a junction can communicate to another junction in 
the interconnection within its associates. Within the interconnections, areas receiving data are within the same 
association. For considerations as informed, the impact of the information ought o be higher or same as the entry 
value. Once a point has received communication, it can pass information to an adjacent point. The process is 
ongoing, and it implies that a point transforms from non-informed to informed where the reverse is false. In cases 
where a point receives information from more than one other points, the high impact data is selected from a point. 
For equal impact, a point is considered to offer support for just one data with equal chance. The suggested model 
can locate the significant spreader in social interconnections for both companies.  

The rest of the research is arranged in parts as section 2, which is comprehensively discussing similar studies 
of the suggested model, section 3 explains the suggested framework, selecting spreader point and data diffusion 
by employing Independent Cascade model. In Section 4, Mean-field approximation was described, and Simulation 
and Results werepresented. Section 5concludes theresearch. 

2. Related work 

Many research studies exist on competitive data diffusion (Fotakis, et al. 2014), (He, & Kempe, 2013). Easy 
apprehension of competitive data spreading is through game-theoretic models. Application areas entail computer 
science, biology, ecology, sociology, public health, traffic management, economics, and mathematics (Tanimoto,et 

al., 2014). In other study, the cascade dynamics of multiplex propagation research was undertaken (Centola, et al., 

2007), to exhibit the random connections between far nodes highly impact the spread of disease or data giventhe 
contamination can be conveyed by a soleagile node. Nevertheless, when the dissemination necessitates 
concurrent exhibition to a variety of sources of actuation, known ascountless dissemination, the impact of random 
connections makes dissemination attainment harder. Reference (Karsai et al., 2011), evaluated the effects of various 
artifacts and terrestrial relationships on diffusion in composite disclosure interconnections. The outcomes were, 
one, the community system and its connectionswith interrelate weights, and two the heterogeneous and explosion 
task designs on the associations, are significant in spreading speed. (HE et al., 2016),  proposed  a framework to 
integrate several techniques including quantitative analysis, text mining, and sentiment analysis to analyze and 
compare social media content from business competitors. The seed selection techniques and ICM helps highlight 
theperception of tradingand methods on howfewerbeginningpoints can impact the whole interconnection. The 
changes of this dispersal can be comprehended by ICM. 

3. Proposed method  

Let F(X, Y) be an unweighed and aimless interconnection entailing an arrangement of n nodes V: = {1, 2, ..., n} 
and arrangement of connections Y. We designateadjacent of i ∈ X as Ni(F) := { j|( j, i) ∈ Y} and the level of i as di := 
|Ni(F)|. A threshold (quantity of information to a node) for node i, designated as ∅i is a chancelinking [0, 1]. The 
area with higher data impact or the same as the threshold is selected as impacted by that data. The impact of data 
is explained as the impact on the behavior of pointas a result of the data. Its value is about 0 to 1, with, 0 implying 
no impact and 1 implyingtotal impact of data. 

There are two organizations, f1 and f2 and two data 1 and 2, separately. In an interconnection, a point 
receives information fromnot less than one data, supporter entails point is aiding one of the data, and non-
spreader/unknowledgeableimplies lack of information to the point or received data has less influence in 
comparison to theentry of the point. Points on a social interconnection either reinforce data 1 or data 2 or persist 
as a non-spreader. 

The suggested structure brings out six sections for every point, S, A, B, AB, a and b as shwen in figure 1;where 
every variable is purposed variables and the total of all the sections is always 1.S signifies a section for the 
unknowledgeable end, A and B signify sections for knowledgeable ends by data 1 and data 2, separately and AB 
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signifies sections for ends enlightened by both data 1 and 2, while a and b signify sections for supporter of data 1 
and 2, separately. Let α1 and α2 be the impact of data 1 and 2, separately (0 ≤ α1 ≤ 1; 0 ≤ α2 ≤ 1). The results of 
α1 and α2 are most likely distinct for separate ends in the internetwork. Various colors are employed for deeper 
comprehension, green for data 1 and yellow for data 2.  For instance, an end in section AB receives information 
from data 1 with value α1 exhibited in red;likewise, the impact of data 2 with value α2 exhibited in yellow. A point 
in section a is advocator of data 1. Thus, it is exhibited fully in green color. Likewise, for a point in section b which 
advocates for data 2 and exhibited in yellow color only, (Note: For a point, if (α1 == α2) then, it advocates for 
both data with a likelihood of 0.5). α1 and α2 signify the rate of diffusion of data1 and data 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure (1): Flowchart for the state of points in a competitive environment. 

Let,  α𝑖
𝑝𝑎𝑟

 be the impact of information i (where, i = 1, 2) on the parent node,  α𝑖
𝑐ℎ be the impact of datai on 

child point, 𝑑𝑐ℎbe the degree of child point, k be the group of children of part, A be the nearest matrix and   α𝑖
𝑠𝑖𝑏  be 

the impact of datai on point sib of parent point only, where, sib ∈k. So, the impact of data i on pointch is revealedin 
equation 1. 

 
                                                                                                                                                                                  (1) 

Where ch, par, sib ∈ V.At first, all ends apart from seed ends are in the uninformed section. Companies select 
seed end concurrently from their data. A company can employ a seed end as a seed on condition it has forecasted 
for that point.The suggested model is explained in the five subparts with time complexity of O(XY). 
1. Calculate the cost for each node in a network. 
2. Initialize the budget for each player. 
3. Choose seed pointe(s) for each fiem simultaneously. 
4. Spread data with independent Cascade model and identify supporter(s) for each data. 
5. Repeat steaps 2 to 5 multiple times. 

3.1. Cost calculating  for each point 

Point cost entails the cost of an end to picking seed points. The company caters to the cost of its forecasts. 
The central tendency idea is employed for determining the value for endpoints. A central tendency (also 
calledcomputation of central tendency) entails a representative rate for likelihood dissemination (Feingold, 1995). 
The accepted computations of central tendency include the computation average, the median, and the point.Any 
data exhibits two types of outliers: Bad outlier and Good outlier. Any inspection falling atan abnormal interval 
from other figures in a relevant representative from a populace is a bad outlier, and hence median is employed. 
While any inspection falling at a normal interval from other values in a random sample from apopulation is a good 
outlier, hence mean is employed. Consideration is on the level of an end for calculation of the cost. Median is 
chosen in this case as there are bad outliers. Unit cost is allocated to the ends with central tendency and then the 
cost of the rest of the ends will be based on linear techniques. Algorithm 1 displays the end cost approximation. 
Time difficulty for establishingthe central tendency valueby employing median takes O(n), withn beingthe sum of 
number of points in the interconnection. 

Algorithm 1: Cost estimation for point 
1. Getting the central tendency degree utilizing median 
2. Appoint all points with degree equal to central tendency degree as unit cost 
3. Calculate the cost for other points utilizing linear method 

Let F (X, Y) signify an undirected interconnection with V points and E edges. The level of any pointi is di and 
the level of central tendencypoint is dct. The cost of the pointi is ci. Hence,The linear method for calculating the 
cost is: 
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                                                                                                                                                                                 (2) 
 

3.2. Budget initializing for firm 

Every company, Fi, is initialized with a unit forecast Bi(Bi = 1) to be spent for the selection ofthe seed. The 
concept is that, at the onset, companies ought to select at most the end with the level ofcentral tendency as a seed 
endand on condition it is good for the seed end, a contender will win or lose from the other company. 
Improvement can be made over starting forecasts for companies as per our point. An assumption is if there are f-
number of companies, then,the time difficulty for starting   the forecast is O(f ), with, f <<<n. 

3.3. Choosing Spreader Point 

There exist a variety of techniques for deciding the benefit of a point.The techniques employed for seed 
selection entail: 
3.3.1 Degree Centrality (DC) 

It is a straightforward index for the selection of points influences. For many links, there is greater influence 
on a point. For influences comparison of points in various interconnections, the normalized degree centrality is 
explained as: 

 
                                                                                                                                                                                                             (3) 
 
 
With n = |X| is the numberof points in G and,n-1 is the highest achievable standard (Tanimoto,et al., 2014). For 

heavy neighboring matrix constitution of the graph, evaluating the level centrality for all the junctions in a graph 
takes ө(X2). For sparse matrix constitution of the graph, evaluating the degree centrality for all the junctions in a 
graph takes ө (Y). 
3.3.2 Rank Degree (RD) 

The technique is established on graph illustration of the difficulty in choosing a small subgraph with 
topological characteristics as per the original graph. A sampling technique successfully selects the influential 
spreader on condition that (a) the fraction of top-k regular ends in the illustrations and in the graph is averagely 
adequately huge and (b) the categorization of these ends in the illustrations occur near to the real categorization 
in the graph (Centola, et al., 2007). The time difficulty of rankinglevel algorithm is O(n2) for scanty matrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.3  Eigenvector Centrality (EC) 
Assume the eigenvector centrality which the influence of a points is not only set by its neighbors, but also set 

by the influence of every neighbor (Singh& Singh, 2012).The centrality of a points is commensurate to the 
summation of the centralities of points to that it is connected. The importance of a point i, indicatevia Xi is : 

 

 
                                                                                                                                                                                   (4) 

That can  written in the matrix  below 
                                                                                                                                                                                                                       (5) 
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So, c is a proportion constant. Time complication for EC is O(V3). 

3.4. Data Spreading 

Points selected to be starter spreaders are allocated values of α1 and α2 as 1. After the selection of the seed 
point(s), independent cascade is employed for viewing the number of ends informed by every data. The 
distribution procedure entails three basic components: transmitter, Receiver, and Medium. 
3.4.1. Cascade Model 

During cascade distribution, the interconnection is changed into the directed tree(s) by employing seed 
points as the source forever data. Employing these trees, the outcome is the impact of every data on points part by 
part. The influence of siblings and points with similar parents at every part is also regarded if there is a border 
between siblings in the actual interconnection.The dispersal procedure is factored by two features: its design, i.e., 
the dispersal graph that “who impacted who”, and its time-relatedchanges, i.e., severalpoints that employ the piece 
of datawith time. The easiest method to explain the diffusion technique is in consideration of a datato be either 
spreader (i.e., is in possession of the datawith dissemination attempts) or non-spreader. The illustration 
interconnection exhibited in Figure 2- A describes the data dissemination technique by employing ICM. Here, 
point 2 is the seed point for data 1 and point 5 is the seed point for data 2. 

The illustrations internetwork is viewed as a tree by every seed disseminating data concurrently. Seed ends 
are beginning areas for data, and therefore are initial points for data. Figure 2-B illustrates the tree-like design of 
the illustrative einternetwork by taking point 2 as a seed point for data 1. Likewise, for similar sample 
interconnection, the tree-like structure by taking point 5 as the seed point for data 2 is illustratedin Figure 2- D. 

Data is diffused concurrently after seed point selection takes place. Data will be diffused section by section as 
per the tree-like figure in relation to seed point in the data. The sibling’s association is illustrated by 2-way colored 
arrows. This means data will be disseminated across siblings causing an impact on both siblings.  

Figure 2 – B illustratesthe tree-like anatomy for seed (point 2) of the data 1 and this data won’t disseminate 
beyond seed (point 5) of the data 2; so, elimination is done for seed 2 data and unreachable points to point 2. The 
outcome tree is exhibited in Figure2- C. next, evaluation of the influence of data 1 disseminated by seed (point 2) 
on each point of the interconnections is done. Likewise, the influenceof data 2 spread by seed (point 5) on each 
pointof the similar interconnection is exhibited in Figure 2- D and E. Finally,from Figure 2-C and E,it is easy to 
examinethe impact of data 1 and data 2 on the sample interconnection as exhibited in Figure 3-A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure (2): Point 2 and point 5 as the seed of data 1 and 2, respectively. 

In an aggressive domain with two companiesF1 and F2, three cases can arise, one, companyF1 wins, two, 
companyF2 wins, threea tie. As we can see in Figure 3-A, point 2 is the seed for data 1 and point 5 is the seed for 
data 2. The influence of data 1 on points 1, 2, 3, 4 and 10 is greater in comparison todata 2;thus, support fordata 1. 
Likewise, the impact of data 2 on points 5, 6, 7, 8 and 9 is greater than data 1;thus, reinforcement for data 2. This is 
a tie case because of the same supporter number for each.  
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Figure (3): Data spreading in the network environment. 

The procedure can moreover be expanded to several participants or organizations. Figure 3-B illustrates a 
company F1 winning. Point 3 is the seed and points 1, 2, 3, 4 and 10 are supporters for data 1. Point 5 is the seed 
and points 5 and 6 are supporters for data 2. Here, points 7, 8 and 9 are similarly impacted by both data; thus, 
support for each data with same likelihood. The decision is arrived at after comparison is made onthe values of the 
impact of data at every end. The time difficulty for disseminating data is O(XY).  

4. Simulation and Outcomes (Data Sets employed) 

The Facebook dataset was considered for setting statistics as exhibited in Table 1. It entails‘circles’ (or 
‘Friends lists’) and it is an easy (undirected and unweighted) graph with people beingpoints and their friendship 
beingat the border. By employing the datasets specified , simulation is affected by the suggested framework 
detailed in section 3. The post data dissemination is evaluating the number of fraction pints impacted by the data 
with the number of informed fractions supporting the data.  There is possibility of points evenly impacted by both 
data under the same probability. During the simulation using MATLAB 10 program on Windows 10,  the points are 
allocated to provide support for one data sporadically. 

Table (1): Facebook data set statistics 

 

The benefit is achievement of the required fraction of supporter or every data for the allocated seed point 
pairs. For simplicity of a tie between the organizations, a boundary of 5 % is contemplated. If the contrast is lower 
to this boundary, then balance is attained.  

4.1. Results for Facebook data 

An illustration is made for the outcomes from the three techniques (DC, EC, and RD) on Facebook data. Being 
that there is existence of two aggressivedata (i.e., info 'm'1 and info 'm' 2), and three techniques for seed 
determination; thus, better evaluation entails further classification of the outcomes into fractions of impacted 
points (μ influenced) and a fraction of supporter points (μ supporter) for everydata. For further evaluation, 
various interconnections both random and regular, apart from the Facebook dataset were also produced. More 
explanations are detailed in subsequent sections for the interconnection characteristics.  

Here, the x-axis represents the quantity of levels ‘L’ and y-axis constitutes a fraction of the impacted nodes, μ 
influenced or fraction of the supporter nodes, μ supporter.  Figure 5-A, for Facebook interconnection, there is an 
illustration of the influence of μ with L for techniques. For Facebook dataset,there is a higher influence for μ on DC 
in comparison with EC but like RD.  The reason being the method used for choosing theseed selection earlier 
explainedin Section 1. In observation was less variance for DC, EC butgreater variance for RD, which is as a result 
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of target size earlier described in Algorithm 4, allocated to 10%. Figure 5- B exhibitsrise of μsupporter over L for 
various techniques. 

The key focus of any company is the maximization of supporters. However, it is indicated that DC μ supporter 
for both companies was similar at the endpoint. Accordingly, balance was attained. There was a higher population 
in favor of the information, hence DC on Facebook interconnection is recommended.  RD was satisfactory although 
with maximum variance. On the contrary, EC attained balance with a lower populace in comparison to DC and RD, 
due to the method for choosing the seed. There is a high reduction of information during the commencement of 
the distribution procedure for EC. Figure 5-A reveals the integratedoutcomes for all the three techniques for the 
fraction of influenced points (μ influenced) on the Facebook interconnections. From observations, for the 
Facebook dataset, DC and RD reveal the same characteristics with EC behaving contrary. In the end, all the 
techniques achieved the influence of the whole interconnections for a dataset. Figure 5-B reveals the unified 
outcomes for the fraction of supporter points (μ supporter) in the interconnections. For the Facebook 
interconnections, RD exhibited satisfactory outcomes in comparison to DC and EC. Also, DC outcomes were higher 
to EC.  

4.2. Random Network 1 (Result) 

This is an interconnection with the characteristic of having similar ends as the Facebook interconnection and 
nearly the same moderate degree. The clustering coefficient (CC) of the random interconnection 1 is issued for 
contrasting with the main interconnection. CC is an estimate of the level to which ends in a graph tend to group 
together. It is of benefit to for data dissemination process. For random interconnection 1 with the same 
characteristics to Facebook interconnection, Figure 6-A exhibits thatwith few levels,the entire interconnection 
was influenced by datain comparison to the main network. In conclusion, the diameter of the random 
interconnection 1 was minimal in comparison tothe actual interconnection. μ supporter for data was exhibited in 
Figure 6-B For DC, low variance was seen, and balance was attained. A similar characteristic was also exhibited by 
EC (Figure 6- B). In Figure 6-B, the supporter for data 1 was exhibited. For DC, a higher contrast of more than 5% 
margin was exhibited between the μ supporter for data. There was a greater change in EC fraction of supporter for 
data in comparison to the actual interconnection, because of better network diameter. This is also as a result of an 
adjacent seed point selected earlier by EC. The rise in level numbers results in lower support for data which is 
equally lower in comparison with the margin. Equilibrium attainment was due to the fewer support data in 
comparison to margin. The RD technique performed better for μ supporter further attaining balance. This signifies 
lesser number of loops in the interconnections. From Figure 6- A for DC, there are 5 levels for influence of 
information, likewise for EC and RD. In summary, there was a lower diameter for random interconnection 1 in 
comparison to the actual Facebook interconnection. Figure 6- B shows data supporters. The balance was attained 
in DC; however average variance was seen. Comparably, balance was attained for EC and RD.  

For the fraction of influenced nodes (μ influenced) in the random network 1,it was observed that DC, EC, and 
RD showed similar behaviors as they succeeded in impacting the whole network. For the fraction of supporter 
points (μ supporter), RD and EC gave improved outcomes than DC on random network 1 with similar properties 
to Facebook interconnections.  

4.3. Random Network 2 (Result) 

Random network 2 similarly entails characteristics like the random interconnection 1. For random 
interconnection 2 similar characteristics were for the Facebook interconnection. Exhibited in Figure 7-A is that for 
DC, the whole interconnection was impacted by data in four parts. Five levels were undertaken by EC while four 
for RD. In conclusion, Facebook's interconnection had greater diameter in comparison to RD. Figure 7-B exhibits μ 
supporter for data. For DC, there was low variance,with balance achievement. Similar behavior was seen in EC. For 
RD, there was average variance with achievement of symmetry. 

4.4 Regular Network (Result) 

This is a random interconnection having about the same moderate level of the actual interconnection 
(Facebook). It helps in bringing out the benefit of level dissemination of points in an interconnection. For a regular 
interconnection possessing equivalent factors to Facebook interconnection, the fraction of impacted points are 
revealed in figure 8-A. There was lower influence of the total populace impacted by data for DC. This was the same 
for EC and RD as in figure 8- A. On the other hand, figure 8-B highlights the fraction of supporter ends. Less μ 
supporter and moderate variance were exhibited for DC yet balance was attained. Generally, satisfactory 
outcomes were revealed by RD in comparison to Dc and EC. Providing better explanation. For the benefit of 
topological loops (an interconnection factor). Differentiating Facebook internetwork outcomes with outcome 2 
gave the benefit of topological loops. There were few supporters for random normal interconnection showing the 
benefit of network disseminations for diffusion. 
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Figure (4): Facebook Network 

 

  
Figure (5): Random Network 1 

 

  
Figure (6): Random Network 2 

 

  
Figure (7): Regular Network 

 
5. Conclusions 

Cascade model: For comparison outcomes, two parameters are selected (1) Clustering Coefficient, and (2) 
Degree distribution of points. All the techniques(DC, EC, and RD)vary from one other. The distinguishing factor 
was on the seed point determination technique, directly dependent on the interconnection structure. Thus, the 
distinctness was as a result ofone, seed picking technique, and two, interconnection structure values i.e., clustering 
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coefficient and degree distribution of point. From the comparison, topological loops are beneficial for changes, 
however seed determination techniques may fail to perform. The degree of distribution arising from comparison 
of random and random normal interconnections proved significant for changes. Data sets outcomes distinction 
revealed good outcomes for total fraction points support. Moreover, symmetry was obtained for the fraction of 
point support. DC exhibited this factor because of its priority for point level for seed choosing.The Rank degree 
technique gives priority for the interconnection splitting for seed determination. The benefit is the selection of an 
end for easy achievement of the interconnection from the required size. The technique performed uniformly well 
and exhibited preferred outcomes in comparison with the other two techniques.  
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1. Introduction 

Knowledge is represented by a set of experiences, values, and cumulatively acquired information that forms a 
framework for science, where knowledge comes in two basic forms, explicit knowledge, and tacit knowledge. 
Explicit knowledge constitutes all information that can be formulated through words and explained (Al-Ghazi, 
2014). As for tacit knowledge, it is the knowledge acquired through experiences, which is difficult to formulate, 
share, and express, but is reflected in human behavior and awareness of knowledge. (Charles, 2017) 

With the increase in awareness of the importance of knowledge and its ability to achieve many gains; 
knowledge management has emerged, which constitutes a set of processes that help in the process of creating 
new opportunities to meet the current and future needs of the organization by organizing all kinds of knowledge 
and exploiting its sources to add new creative features. (Al Karri, 2017) 

It should be noted that knowledge management is one of the concepts that links knowledge with 
management sciences, and the concept of knowledge management (Knowledge Management-MK) in our 
contemporary world has been of great importance, and opinions differed in developing a specific definition of 
knowledge management due to the different way they understand and analyze its different dimensions. (Salem 
Deeb, 2012) 

In the same context, knowledge management is an effective management method for the ideas, skills, and 
experiences of intellectual capital to obtain the right information at the right time to achieve the overall quality of 
institutions (Arbabi et al., 2020). Knowledge management is also defined to obtain the best decisions and enhance 
performance through the optimal use of intellectual capital through a set of processes that give the institution a 
competitive advantage (Nassrallah, 2013). In the same context, knowledge management is the learning process 
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Abstract: The study aimed to identify the applications and processes of knowledge management as a strategic 
instrument to reduce the risks facing business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia through a study of the 
opinions of experts. The study used the content analysis method, in addition to the Delphi method. The sample 
consisted of 12 experts in business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. The questionnaire was used as an 
instrument for collecting information by preparing a standard list. The study reached a set of results, namely, the 
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Based on the results, the researcher recommended developing a strategy that identifies the capabilities of business 
organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, along with developing organizational plans to determine the quantitative 
assessment of risk factors in knowledge management projects in business organizations in the Kingdom of Saudi 
Arabia,  through a statistical analysis of factors, in addition to working on developing a formal structure for a 
knowledge management strategy and identifying the future needs of business organizations in the Kingdom of Saudi 
Arabia to face the risks of potential knowledge management projects.       
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associated with the exploration, investment and sharing of human knowledge within an appropriate cultural 
technological environment to enhance the intellectual capital of the institution and improve the quality of its 
performance. (Matar, 2014) 

Accordingly, the objectives of knowledge management are to enhance the goal of the process of transforming 
resources into competencies capable of achieving competitive advantage and developing organizational efficiency 
and effectiveness for business organizations (Al-Barassi, 2018). In connection with this point, the goal of 
knowledge management is to lead the organization towards achieving success, seizing a prominent position in the 
markets, and improving the quality of services provided by the institution (Bjorvatn & Wald, 2018). The 
knowledge management process also aims to maximize the knowledge of all members of the organization and 
create an interactive environment capable of transferring cumulative experiences by searching for and extracting 
tacit knowledge and transforming it into explicit knowledge, capable of interpretation, analysis, codification, 
storage, and retrieval with the aim of sharing and disseminating it among all employees (Alosaimi, 2016).  

Based on the foregoing, it becomes necessary for business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia to 
seek to apply knowledge management and its processes as a strategic instrument to reduce the risks they face. 
This means that the search for knowledge of the application mechanisms of knowledge management through a 
study of the opinions of experts has its justifications considering what is presented on the global scene of 
competition and distinction, and this requires business organizations to develop and update their structure so 
that their outputs become capable of creativity and innovation in the field of knowledge management and its 
operations as a strategic instrument. 

1.1. Problem of the Study 

It has become known that knowledge management is an essential element to achieve the competitive 
advantage of institutions (Ekambaram et al., 2018). It is also a means to provide the organization's employees 
with the knowledge they need to carry out their work effectively, develop their tasks and enhance them with 
creativity and innovation, and thus it helps to organize information and enhance the efficiency of institutions and 
raise the quality of their products and services. (Ensslin et al., 2020) 

On the other hand, a study Durst and Zieba (2019) indicates that knowledge has become one of the most 
important assets of institutions, which plays a key role in the success of institutions, as is the case with capital, 
human resources, equipment, and devices, and some even believe that managing it effectively is the only 
competitive advantage for institutions. in the twenty-first century. 

In the same context, organizations through knowledge management can improve the organizational learning 
process and the task in raising performance and creating more possibilities to gain competitive advantages and 
develop many strategic innovations. This helps in enhancing the ability of institutions to carry out their activities 
and functions at a lower cost, time and higher quality compared to competitors, which forms a solid base for them 
in global markets (Ghomi & Barzinpour, 2018). The researcher believes that the importance of knowledge 
management is to achieve competitive advantage, improve the quality of performance and the level of services 
and products provided by business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia to reduce the risks they face. 

The relationship between risks and knowledge management projects is represented through the 
organization of administrative processes, and this relationship contributes to finding the strongest solutions 
needed for all problems through operations research and analysis of administrative systems for information 
management (Al Karri, 2017). 

Pointed out that the importance of risk management in knowledge management projects lies in identifying 
the presence of any risk that will constitute a threat to the progress of work or stop it, even partially, that will 
hinder the progress and productivity of this project. As pointed out. The concept of knowledge management is 
determined through the efforts made to complete a number of functions, namely knowledge acquisition and 
acquisition, and expresses the knowledge areas of project management through the components of processes, 
practices, inputs, outputs, tools and methods, which are project integration management, project scope 
management, and project schedule, project cost management. (Nassrallah, 2013) 

Based on the previous considerations, the nature of the relationship between risks and knowledge 
management projects becomes clear through the processes of conducting risk management planning, identifying 
and analyzing them. 

Since business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia are required to develop their structures to 
reduce the risks they face, this will only happen through the development of their systems and programs.   Hence, 
the above calls the researcher to consider the requirements of knowledge management and its processes as a 
strategic tool to reduce the risks facing business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia through a study of 
the opinions of experts and in the framework of diagnosing and understanding the context of the current situation 
of business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, analyzing, interpreting, and providing answers for the 
following main research question: 

What are the requirements and processes of knowledge management as a strategic instrument to reduce 
risks facing business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia? 
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1.2. Question of the Study 

• What are the practical requirements for knowledge management and its processes as a strategic instrument 
for risk reduction? 

• What are the executive programs and plans for applying knowledge management as a strategic instrument 
for business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia? 

• What are the foundations and criteria that must be applied to reach business organizations to a highly 
competitive advantage?  

• What is the level of business organizations' awareness of the importance of knowledge management and its 
processes as a strategic instrument for facing risks? 

1.3. Objectives of the Study 

The general objective of the study is to reveal the mechanisms and processes of Knowledge management and 
its processes as a strategic instrument to reduce risks facing business organizations in the kingdom of Saudi 
Arabia 
• Identifying the practical requirements for knowledge management and its processes as a strategic 

instrument for risk reduction. 
• Identifying the executive programs and plans for applying knowledge management as a strategic instrument 

for business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 
• Identifying the foundations and criteria that must be applied to reach business organizations to a highly 

competitive advantage. 
• Identifying the level of business organizations' awareness of the importance of knowledge management and 

its processes as a strategic instrument for facing risks. 

1.4. Significance of the Study  

• Revealing the level of business organizations' awareness of the importance of knowledge management and 
its practical applications. 

• The results of the study may contribute to enriching research in the field of knowledge management to 
achieve a competitive advantage. 

1.5. Terms of the Study  

• Knowledge management projects: It is defined as a set of efforts and tools that help organizations transfer 
knowledge and experience into management activities. (Tereso et al, 2019) 
Knowledge management projects in this study is intended to develop the knowledge of business 
organizations in the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the plans of applying strategic agility, and to 
act quickly to prevent and reduce potential losses, in addition to taking alternative decisions to reach projects 
with confidence. 

• Knowledge management: It is defined as “the set of processes that organizations use in organizing and 
redistributing tacit forms of knowledge and transforming them into explicit knowledge that can be 
formulated for sharing, dissemination and use in management practices for decision-making and problem-
solving. (Abualoush et al, 2018) 
The term knowledge management in this study is intended as an administrative process that operates within 
a specific environment, which has several consecutive interlocking processes with each other from creating, 
sharing, distributing, retaining, organizing, using, acquiring, applying, capturing, and investing knowledge, 
with the aim of activating knowledge within business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia to 
achieve its intended objectives. 

• Risk: It is defined as a state of fear or doubt that compels a certain decision to be taken in the event of the 
possibility of an expected or potential loss resulting from a sudden accident. (Willumsen et al, 2019) 

1.6. Delimitations of the Study 
• Objective Delimitations: knowledge management and its processes as a strategic instrument to reduce risks 

facing business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 
• Spatial Delimitations: Represented by business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 
• Time Delimitations: 2021. 
• Human Delimitations: The study sample consisted of experts from specialized managers and CEOs who have 

qualifications in knowledge management in business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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2. Field Study 

2.1. Methodology of the Study 

To achieve the objectives of the study and answer its questions, the researcher used two scientific 
approaches appropriate to the nature of the study, which are as follows: 
Content Analysis Approach: This approach relies on collecting information and data that help in describing the 
studied problem, analyzing it, concluding, and extracting criteria from studies on the topic, and a codified 
observation tool was used to analyze those criteria on the subject to reach the desired results.  
Delphi Technique: Questionnaires and questions are sent to a group of experts, officials, and specialized 
academics, and considering their answers, new questions are identified and rotated several times, to obtain 
expectations and explanations. Accordingly, the study proceeds according to the steps of content analysis as 
follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (1): Content analysis steps 
Source: the author's preparation 

On the other hand, Delphi technique relies on the results of the content analysis approach by preparing a list 
for every aspect of the study. In a subsequent step, Delphi approach application was transferred to the stages of 
applying the Delphi approach, and the following figure shows the proposed model for applying the Delphi 
approach in the current study:   
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Figure (2): Practical steps for implementing Delphi according to the requirements of the study 

Source: the author's preparation 

2.2. Population and Sample of the Study 

To apply the content analysis method, the sample of the study consisted of all studies related to Knowledge 
management and its processes as a strategic instrument in business organizations in Saudi Arabia specifically. As 
for the application of the Delphi technique, the study population consisted of (managers and executives) with 
experience in knowledge management in the Kingdom of Saudi Arabia; (12) experts. 

2.3. The Applied Study for the Three Rounds 

Through the content analysis, the researcher added other factors that were not mentioned in the conceptual 
framework but were clearly identified in previous studies as one of the main elements of the factors of Knowledge 
management and its processes as a strategic instrument in business organizations. Based on the results of the 
content analysis, the researcher reached a list of the main elements of the factors of Knowledge management and 
its processes as a strategic instrument in business organizations as shown in the following table: 
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Table (1): Knowledge management factors and processes as a strategic tool according to previous studies 

The Main Dimensions  The Sub-Dimensions Frequency of factors in previous studies 
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The Dimension: The 
level of application of 

knowledge management 
processes 

knowledge creation ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 8 36 

knowledge sharing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     7 32 

knowledge 
distribution 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 41 

Knowledge 
Marketing 

✓     ✓      2 5 

Use of knowledge ✓ ✓ ✓    ✓  ✓  ✓ 6 32 

The acquisition of 
knowledge 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  8 36 

Knowledge 
Employment 

    ✓     ✓  2 9 

knowledge 
organization 

 ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 7 32 

Knowledge 
application 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   9 41 

knowledge 
investment 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 36 

knowledge storage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11 64 

Capture of knowledge ✓   ✓ ✓   ✓ ✓   5 32 

knowledge retention ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓    ✓ 7 36 

Total  11 
 

From the previous table, it becomes clear to us that knowledge management factors and processes as a 
strategic instrument in organizations came in varying percentages between (64% - 5%). For the purposes of the 
study, the researcher excluded the less frequent factors, whose percentage is less than (25%) due to the limited 
influence of these factors. Based on the previous analysis, the current study focused on two factors, and these 
factors are clarified by the following table. 

Table (2): The main elements of knowledge management factors and its processes as a strategic instrument for business 
organizations 

No. The Main Elements Frequency Percentage 

Dimension: Knowledge management and its processes as a strategic instrument 

1 knowledge creation 4 27 

2 knowledge investment 8 68 

• Delphi Technique 

The first round, through the Delphi technique, analyzed the experts' responses to the Knowledge 
management and its processes as a strategic instrument (the first round) to find out the extent of approval or 
disapproval of the experts (therefore, a two-point scale was chosen) on the list of sub-elements of the risk 
assessment factors. 

Table (3): Results of the first round- Knowledge management and its processes as a strategic instrument in business 
organizations 

Knowledge management factors and processes as a strategic 
instrument 

Agree  |No. Percentage 

Dimension: Knowledge management and its processes as a strategic instrument 

knowledge creation 

1. The organization is keen to transform tacit knowledge 
into explicit knowledge 

10 83 

2. The organization is keen to transform the individual 
knowledge of the worker into a collective knowledge that 
benefits the rest of the workers 

11 92 

3. The organization compares its level of knowledge with 
that of other competing organizations to constantly 
create new knowledge 

10 83 

4. The organization encourages workers to cooperate with 
each other to create new knowledge 

5 42 

knowledge investment 
5. The organization motivates the conduct of research and 

studies that contribute to the investment of knowledge 

10 83 

6. The organization's management allocates a part of its 
budget in the investment of new knowledge 

11 92 

7. The organization is keen to attract competencies to 
exploit them in investing new knowledge 

10 83 

8. The organization looks at the methods and strategies of 
competing organizations in investing knowledge to try to 
adopt the most appropriate methods 

9 75 
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The previous table shows the results of the first round on the Knowledge management factors and processes 
as a strategic instrument of business organization. Through a quick reading of the table, it becomes clear that 
there is a clear discrepancy in the approval or disapproval of experts on the basic list of Knowledge management 
factors and processes as a strategic instrument. The researcher reviewed the experts’ opinion on each main 
element and its sub-elements as follows: 

1. Maintaining all the items that obtained consensus  or semi- consensus  with a percentage ranging between 
(90%-100%). 

2. Items that received more than (80%) and less than (90%) were modified based on the experts' 
suggestions. 

3. Deleting the items (phrases) that got less than (80%). 

The researcher also used the operations of deletion, merging, modification, and transfer on the basic list of 
elements to facilitate the process of reading and the mechanism followed in the change as shown in the following 
table: 

Table (4): An illustrative table of the changes followed 
The main list of elements Changing the Items 

The followed procedure Deleting Modification 

Change Criteria less than 80% from 80% to less than 90% 

The color   

Accordingly, the researcher modified the basic list of Knowledge management factors and processes as a 
strategic instrument in business organizations, in preparation for the second round and taking the opinion of 
experts to reach a collective agreement or a frequency percentage of more than (90%) on the elements that were 
not agreed upon, and the following table explains that: 

Table (5): The basic list of the main and sub-elements of knowledge management factors and its processes as a strategic 
instrument (the second round) 

Knowledge management factors and processes as a strategic instrument Agree   Disagree Notes 

Dimension: Knowledge management and its processes as a strategic instrument  

knowledge creation    

1. The organization provides all possibilities to transform tacit 
knowledge into explicit knowledge 

   

2. The organization is keen to transform the individual knowledge of 
the worker into a collective knowledge that benefits the rest of 
the workers 

   

3. The organization is keen to create new knowledge by comparing 
its level of knowledge with the level of knowledge of other 
competing organizations. 

   

knowledge investment    

4. The organization motivates the conduct of periodic research and 
studies that contribute to the investment of knowledge 

   

5. The organization's management allocates a part of its budget in 
the investment of new knowledge 

   

6. The organization is keen to attract competencies to employ them 
in investing new knowledge 

   

 

Table No. (5) shows the results of the analysis of the experts' answers on the Knowledge management factors 
and processes as a strategic instrument (the second round), by presenting to the arbitrators a questionnaire 
containing the main and sub-elements of the Knowledge management factors and processes as a strategic 
instrument, to see the extent of the experts' agreement or disagreement (for that a two-graded scale was chosen) 
on the list of sub-elements of Knowledge management factors and processes as a strategic instrument.  

Table (6): Results of the second round of knowledge management factors and its processes as a strategic instrument 
Knowledge management factors and processes as a strategic 

instrument 
Agree   |No. Percentage 

Dimension: Knowledge management and its processes as a strategic instrument 
knowledge creation   

1. The organization provides all possibilities to 
transform tacit knowledge into explicit knowledge 

11 92 

2. The organization is keen to transform the individual 
knowledge of the worker into a collective knowledge 
that benefits the rest of the workers 

11 92 

3. The organization is keen to create new knowledge by 
comparing its level of knowledge with the level of 
knowledge of other competing organizations. 

8 67 

knowledge investment   

4. The organization motivates the conduct of periodic 
research and studies that contribute to the investment 
of knowledge 

11 92 

5. The organization's management allocates a part of its 
budget in the investment of new knowledge 

11 92 

6. The organization is keen to attract competencies to 
employ them in investing new knowledge 

11 92 
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There is a consensus among the experts on all the elements that were included in the second round. Based on 
the results of the first round and the results of the second round, the basic list of the main elements and the sub-
elements of the knowledge management factors and their processes as a strategic tool was prepared in its final 
form to give an ordinal assessment of the importance of each main element and sub-element by experts (third 
round) based on the five-point Likert scale (1-5), which represents, respectively (very unimportant, unimportant, 
neutral, important, very important), in order to obtain a final score that reflects the importance of each factor, and 
Table No. (7) explains this. 

Table (7): The arrangement of knowledge management factors and its processes as a strategic tool in business organizations 
based on the Five-point Likert Scale (third round) 

Knowledge management factors and processes as a strategic 
instrument 

1 2 3 4 5 

Dimension: Knowledge management and its processes as a strategic 
instrument 

     

knowledge creation      

1. The organization provides all possibilities to transform 
tacit knowledge into explicit knowledge 

     

2. The organization is keen to transform the individual 
knowledge of the worker into a collective knowledge that 
benefits the rest of the workers 

     

knowledge investment      
3. The organization motivates the conduct of periodic 

research and studies that contribute to the investment of 
knowledge 

     

4. The organization's management allocates a part of its 
budget in the investment of new knowledge 

     

5. The organization is keen to attract competencies to 
employ them in investing new knowledge 

     

After entering the data according to the experts' assessment of the Knowledge management factors and 
processes as a strategic instrument in business organizations and their elements in the SPSS statistical analysis 
program, which were monitored according to Likert scale (1-5), which are, respectively, (not very important, 
unimportant, neutral, important, very important), in order to obtain a final score that reflects the importance of 
each factor,  the arithmetic mean of the scores for each factor was calculated. To facilitate the interpretation of the 
importance of each factor and each element, the percentage was calculated by dividing the weighted mean. 

Table No. (8) shows the results of arranging the main elements of knowledge management factors and its 
processes as a strategic tool in business organizations from the point of view of the experts participating in the 
Delphi method (third round). 

Table (8): Results of arranging knowledge management factors and processes as a strategic instrument in business 
organizations (third round) 

Knowledge management factors and processes 
as a strategic instrument 

Mean  Importance Importance (Frequency and Percentage)  

1 2 3 4 % 5 % 

Dimension: Knowledge management and its 
processes as a strategic instrument 

        

knowledge creation 4.92 Very important        
1. The organization provides all possibilities 

to transform tacit knowledge into 
explicit knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92 % 

2. The organization is keen to transform the 
individual knowledge of the worker 
into a collective knowledge that 
benefits the rest of the workers 

4.75 Very important 0 0 0 3 25 % 9 75 % 

3. The organization is keen to create new 
knowledge by comparing its level of 
knowledge with the level of 
knowledge of other competing 
organizations. 

4.83 Very important 0 0 0 2 17 % 10 83 % 

knowledge investment 4.92 Very important        
4. The organization motivates the conduct 

of periodic research and studies that 
contribute to the investment of 
knowledge 

4.75 Very important 0 0 0 3 25 % 9 75 % 

5. The organization's management allocates 
a part of its budget in the investment 
of new knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92 % 

6. The organization is keen to attract 
competencies to employ them in 
investing new knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92 % 

All the main elements of Knowledge management factors and processes as a strategic instrument in business 
organizations that were assessed by the experts participating in the Delphi method, all got means with high 
values. So were the frequencies and percentages, which reflects the importance of the factors to the elements of 
the model, all of which came with a high percentage. This in turn reflects the importance of the availability of these 
factors from the point of view of experts in the final model of the study. 
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3. Results of the Study 
• Preparing the less frequent factors whose percentage is less than (25%) due to the limited impact of these 

factors on the Knowledge management factors and processes as a strategic instrument. 
• The results of the first round showed that there is a clear discrepancy in the agreement or disagreement of 

experts on the basic list of main and sub-elements for Knowledge management factors and processes as a 
strategic instrument in business organizations (first round).  

• Based on the results of the first round and the results of the second round, a basic list of the main elements 
and sub-elements of Knowledge management factors and processes as a strategic instrument in business 
organizations was prepared in its final form, to give an orderly assessment of the importance of each main 
element and sub-element by experts (third round).  

• The results of the study showed that all the main elements of the Knowledge management factors and 
processes as a strategic instrument that were assessed by the experts participating in the Delphi method got 
a percentage of more than (90%). 

• The results indicated that one of the most important sub-elements is knowledge generation and knowledge 
investment, as these elements came from the point of view of experts (100%). 
Based on the results, the researcher developed a proposed standard list of the Knowledge management 

factors and processes as a strategic instrument in business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia.   The 
main objective of the proposed standard list is to set a reference of the Knowledge management factors and 
processes as a strategic instrument in business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia and the following 
table shows the proposed standard list. 

Table (9): The proposed standard list 
Knowledge management factors and processes as 
a strategic instrument 

Mean  Importance Importance (Frequency and Percentage)  

1 2 3 4  % 5  % 

Dimension: Knowledge management and its processes as a 
strategic instrument 

        

knowledge creation 4.92         
1. The organization provides all possibilities 

to transform tacit knowledge into explicit 
knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92% 

2. The organization is keen to transform the 
individual knowledge of the worker into a 
collective knowledge that benefits the rest 
of the workers 

4.75 Very important 0 0 0 3 25% 9 75% 

3. The organization is keen to create new 
knowledge by comparing its level of 
knowledge with the level of knowledge of 
other competing organizations. 

4.83 Very important 0 0 0 2 17% 10 83% 

knowledge investment 4.92 Very important        
4. The organization motivates the conduct of 

periodic research and studies that 
contribute to the investment of knowledge 

4.75 Very important 0 0 0 3 25% 9 75% 

5. The organization's management allocates 
a part of its budget in the investment of 
new knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92% 

6. The organization is keen to attract 
competencies to employ them in investing 
new knowledge 

4.92 Very important 0 0 0 1 8% 11 92% 

Depending on the importance classification of the elements of the model, the researcher found that all the 
arithmetic means of the experts' opinions came with a degree of importance (very important) on all the items of 
the model, in addition to the means, the frequencies and percentages were calculated for the five-point Likert 
scale. The results showed that most of the experts agreed in the opinion under grading (4-important) and grading 
(5-very important), and with high percentages that contributed to clarifying the high values of the arithmetic 
mean of expert opinion on the items of the standard model. 

The current study agreed with study (Al-Barassi, 2018), which indicated that the processes of analysis and 
modelling of knowledge management processes based on communication and communication contribute to the 
success of future projects and reduce the damage that may occur as a result of the process of analyzing knowledge 
management processes. It also agreed from the results of the study (Al-Ghazi, 2014), which showed that 
knowledge creation and capture are the most important processes, while knowledge transfer and reuse are not as 
important as the other two processes. The results of the study (Alosaimi, 2016) are in agreement in that the 
processes of sharing and using knowledge enhance the processes of learning and innovation in organizations. 

3.1. Recommendations  

The results of the study may be useful for officials and decision makers in business organizations in the 
Kingdom of Saudi Arabia to do the following: 
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• Developing a formal structure for knowledge management and its processes as a strategic instrument and 
defining the future needs of business organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

• Adopting knowledge management and its operations as a strategic instrument. 
• Working on the application of knowledge management processes in business organizations in the Kingdom 

of Saudi Arabia. 
• Prioritizing the dimensions of knowledge management and its processes as a strategic instrument. 
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1. Introduction 

The reason for writing this topic is the results of a number of research I had conducted between 2015 and 
2019 related to topics in the Sudanese economy. These topics are studies in the exchange rate of the Sudanese 
pound by introducing several variables and the use of standard methodologies, in addition to research in the 
Sudanese commercial banks as the spearhead in credit. 

The exchange rate study reflects the trends of the major variables in the economy as a window from which 
we can see the existing economic situation. The impact of the exchange rate extends beyond exports and imports 
to the core of macroeconomic problems such as inflation, growth, unemployment and income distribution and its 
implications for poverty levels. As well as its direct and indirect impact on the status of credit and thus investment 
and capital formation. 

The aim of this topic is to draw the main conclusions in the papers referred to. Accordingly, it is possible to 
formulate the challenge facing the Sudanese economy and to develop suggestions that can contribute to the 
lighting of the various aspects of the subject that may help in developing  proper solutions adapted to the specific 
situation of the Sudanese economy. 

We will begin this study with an overview of research topics, objectives, methodologies, and the scope of 
study. Then we  address the main findings of this research and formulate them in a way that reflects their 
interdependence as a fundamental unit that depicts the unity of the issues facing the Sudanese economy. After 
that,  we introduce the challenge facing the Sudanese economy from the conclusion of the research results, which 
reflects the characteristics of the Sudanese economy and its difference from many economies. The next to the 
last paragraph presents suggestions that cover different aspects of the approach to the challenge facing the 
Sudanese economy. Finally, we will conclude by inviting further investigation to the challenge facing the Sudanese 
economy to give decision-makers more freedom to devise proper adaptive solutions. Deep examination using a 
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Abstract: The problem of this study is how to make a link between four studies,  which reflect how they integrated to 
make one pound study, or how they are aligned together in order to explain and interept the chanalenges facing the 
sudan economy. So study is aggregation to four studies by using meta-analysis  method which is suitable for 
intergrating studies  with the aim of elaborating main stream focusing in how the different studies under consideration 
reaching same results with different methods. Hence here  the study seeks for increasing the power of testing the main 
question of the study which is the challenge that faced the Sudan economy particularly the structural distortion of 
economic variables. The study gathered the results of the four mentioned studies which are almost concerned with the 
exchange rate. The results confirmed the structural problem which faced the Sudan economy, while meta-analysis  
results assured and empowered the hypothesis of the study in terms of significant effect size. Moreover, the results 
consolidated the similarity of the studies in manipulating the problem of this study. In addition to that the 
heterogeneity stems from differences in the effect size of each study rather than differences in the sample sizes of the 
studies. Finally the study of exchange rate volatility has greater effect size, next to the study of estimating the error 
correction of exchange rate model while the studies of appropriate estimator of exchange rate and profitability of 
commercial banks have slight and insignificant  effect size. Finally the different results assure the convenientability of 
meta analysis in reflecting the chellenges that faced the Sudanese economy and their ramifications, then accordingly the 
suggested remedies which may help in tackling the matter.      
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more subject-oriented approach allows us to know the impact of the factors that created the challenge and 
therefore suggest an appropriate approach that will contribute to mitigating the challenge if not overcoming it. 

1.1. Meta-study 

A meta-analysis is a measurable examination that joins the after effects of two or more studies. A key 
advantage of this method is the conglomeration of data prompting a higher factual power and more vigorous point 
gauge than is conceivable from the measure gotten from any individual investigation. Thoughtfully, a meta-
investigation utilizes a factual way to deal with join outcomes from various studies with an end goal to build 
control (over individual analysis). Fundamentally, it creates a weighted normal of the included examination 
results and this method has a few points of interest: 
• Results can be generalized to a larger population. 
• The precision and accuracy of estimates can be improved as more data is used. This, in turn, may increase the 

statistical power to detect an effect. 

 1.2. Models 

The fixed effect  model gives a weighted normal of a progression of study. The backwards of the assessments' 
difference is ordinarily used as study weight, so bigger examinations will in general give more than littler 
investigations to the weighted. Random effect is a typical model used to integrate heterogeneous look into is the 
arbitrary impacts model of meta-investigation. This is essentially the weighted normal of the impact sizes of a 
gathering of studies. A meta-analysis  of a few little studies doesn't generally foresee the consequences of a 
solitary huge ones. Some have contended that a shortcoming of the strategy is that wellsprings of inclination are 
not constrained by the technique: a great meta-examination can't right for poor structure or predisposition in the 
first studies. Another potential trap is the dependence on the accessible assortment of distributed thinks about, 
which may make overstated results because of production inclination, as concentrates which show negative 
outcomes or unimportant results are less inclined to be distributed.  IVhet, irregular or quality impact models, 
however the analysis against the arbitrary impacts model is mounting a direct result of the recognition that the 
new arbitrary impacts (used in meta-examination) are formal gadgets to encourage smoothing or shrinkage and 
expectation might be incomprehensible or sick advised. The primary issue with the arbitrary impacts approach is 
that it uses the great measurable idea of producing a "bargain estimator" that makes the loads near the normally 
weighted estimator if heterogeneity crosswise over investigations is huge yet near the reverse difference 
weighted estimator if the between study heterogeneity is little. The most extreme issue in meta-analysis regularly 
happens when the individual or people doing the meta-analysis have a financial, social, or political motivation. 

1.3. Publications Overview 
The first study on the exchange rate volatility of the Sudanese exchange rate was published in 2015. This 

study aimed to examine the existence of volatility in the exchange rate of the Sudanese pound between 2000 and 
2015 using official monthly data related to the exchange rate. This study was divided into two periods before 
separation and after separation. The method used is generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity 
(GARCH). Symmetrical and asymmetrical model tests were conducted to arrive at the results of the study that 
would allow the study aim to be achieved. 

The second study on what is the appropriate estimator of the Sudanese exchange rate model, this research 
was published in 2015, used data covering the period from 2000 to 2014 . The model includes endogenous 
variables (exchange rate, budget position, current account position, capital account position (GDP) and exogenous 
variables (price level, interest rate, government spending, indirect taxes and money supply). A model of five 
equations was designed and the methodology used was the estimation of the two-stages least squares (2SLS), the 
three-stages least squares estimator (3SLS) and the estimate of the semi unrelated  equations (SURE). The aim of 
the study was to arrive at the appropriate estimator of the model. After comparing the three estimators using the 
simulation model, the appropriate estimator was obtained. 

The third study is related to estimating the error correction model of the Sudanese exchange rate, the 
research was published in 2016. This study aimed to discover the short-term and long-term relationships that link 
the exchange rate with some basic variables in the economy such as the GDP, the ratio of the money supply to the 
output, the percentage of government spending to the output. And interest rate. The study used annual data for 
the period from 1980 to 2014 by applying the error correction methodology after confirming the existence of 
long-term equilibrium relationships between the study variables. The results of the study helped to highlight the 
objective of the study through the short and long run exchange rate positions in response to the study variables. 

The fourth study on the profitability of Sudanese commercial banks was published in 2016. It aimed to study 
the credit conditions in Sudan through the profitability index of commercial banks. The study used variables such 
as bank profitability, assets, liabilities and dummy variables such as capital ownership (domestic / foreign), 
capital size (small / large) and bank age (mature / immature). The data used are annual data for the period from 
2008 to 2014. The sample banks were United capital Bank, Al-Baraka, Al-Jazira, Khartoum, Elshamal, Financial 
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Investment, Mashreq Blue Nile, and Faisal Bank. Data were processed as panel data using a fixed and random 
effect regression methodology. 

The previous studies in the literature review were using  quantitative results to same problem . Hence they 
were using similar subject matter , specifically the methods of gathering the results. This study  was examining 
different past studies regarding Sudan's economy from different aspects. It aimed to design  a method to the  
degree of  alignment approaching the study problem by quantification the qualitative results , then,  it used the 
meta-method which is the gab has been filled by the study. 

2. Methodology 

In order to benefit from meta- method in the analysis, the study had used objective standards and criteria to 
quantify the qualitative results of the studies which were used as data in this research. Four standards were used 
in the process of quantification of the results before meta- analysis implementation. Each criterion was given exact 
weight  respect to its contribution in the study target alignment  i.e  result aligned to the target problem (40%), 
Convenient technique used (25%), appropriate used variables in the study were (20%) , and sample adequacy 
was (15%). Such weights reflected  the importance and contribution of each standard in tackling the issue of 
transformation the qualitative results into  quantitative ones , therefore  it smoothes the task of meta-analysis in 
reaching reasonable outputs that combat and consolidate with the results  using more sophisticated statistical 
methods in examining the data. 

3. Results of Studies 
• The presence of volatility in the exchange rate of the Sudanese exchange rate. 

• The period before separation was more stable than the period after separation due to the impact of oil. 

• The existence of the so-called leverage effect (Leverage Effect) This means that the decline in exchange rates 
lead to more volatility  than volatility resulting from the increase of the exchange rate appreciation. This 
result indicates the high risk associated with investment and the economic situation is not encouraging for 
productive activity. 

• It was concluded that SURE is the best estimator of the Sudanese exchange rate  model. This indicates that 
the simultaneous equations random error bias can be said to be cross equations. 

• The importance of GDP and the level of prices in the interpretation of the exchange rate where the 
first effect is positive and the second is negative while the improvement in the position of both the budget, 
current account and capital account improves the exchange rate situation. 

• The use of monetary and fiscal policy proved in the short and long-term the absence of J Curve Effect. This 
indicates that the concept of short-term losses is followed by long-term gains is none exist in the Sudanese 
economy. 

• Fiscal policy is more effective than monetary policy in influencing the exchange rate. 

• With respect to the credit position of commercial banks, the Bank's assets and liabilities have a positive 
impact on profitability. 

• Foreign ownership of the Bank's assets plus maturity of the Bank positively affects profitability and hence the 
credit standing of the Bank while the size of the Bank's capital adversely affects profitability. 

• Long-term profitability of commercial banks is decreasing. 

• Unobserved individual effects are not related to variables that affect the profitability of the Bank. 

3.1. Empirical Meta-analysis 

The methodology for calculating the impact of each study in the problem of the meta-study was based on four 
indicators: the adequacy of the sample with a weight of 15%, the selection of the appropriate variables for the 
study with a weight of 20%, the use of the appropriate methodology in the analysis with a weight of 25%, and the 
extent to which the results were aligned to the central issue of the meta-study with a weight of 40%. Each of the 
four indicators is divided into three levels: small 19, average 52, large 85, and full 100. A weighted average was 
measured for each study to measure its impact on the problem of the meta-study and the results were as shown in 
the good column. To the extent possible, scores were given in each indicator for each study in a way that took into 
account the objectivity aspect in a way that helps to give a quantitative assessment of the contribution of studies 
to the final effect according to the four suggested indicators. 
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Table (1): Empirical Meta-analysis 

R
atio

 

Result aligned to target 
problem 
(40%) 

Convenient technique 
(25%) 

Appropriate used variables 
(20%) 

Sample Adequacy 
(15%) Stu

d
y

 

67-
100 

34-66 1-33 
67-
100 

34-66 1-33 
67-
100 

34-66 1-33 
67-
100 

34-66 1-33 

L(85) M(52) S (19) L(85) M(52) S (19) L(85) 
M(52

) 
S (19) L(85) M(52) S (19) 

0.784 ✓   ✓    ✓  ✓   Volatility 

0.339   ✓  ✓   ✓    ✓ Appropriate Estimator 

0.735 ✓   ✓    ✓   ✓  Error Correction 
0.52  ✓   ✓   ✓   ✓  Bank Profitability 

3.2. Meta-analysis results 

 

 

 

 

 

 

Figure (1): Meta-analysis results 

 
 

Relative weight 
Fixed effect 

Relative weight 
random effect 

Z-value p-value 

Volatility 59.68 28.96 7.351 0.000 
Appropriate Estimator 6.17 20.17 -1.224 0.221 

Error Correction 12.16 24.21 2.625 0.009 
Bank Profitability 21.99 26.66 0.227 0.782 

Fixed effect   6.420 0.000 
Random effect   1.203 0.229 

Heterogeneity 
 Q-value df [Q] p- value I-squared 
 21.296 3 0.000 85.906 

Tau- squared 
 Tau Squared Standard error Variance Tau 
 0.582 0.624 0.389 0.763 

 From the tables above we observe the following: 
The study of the volatility has the largest weight exceeding 55% followed by the study of the profitability 

of banks and then the study of the correction of error and finally the study of the appropriate estimate. The testing 
of the effect size by the fixed effect method was significant compared to the random effect method. The volatility 
study has the largest contribution to the size of the impact, followed by the estimation of the error model, 
the appropriate estimator, and finally the profitability of banks. The last two studies have no significant effect. The 
heterogeneity test confirmed its presence (the rate of about 85%.), ie there is a significant difference between 
study size of effect 

From the above, our conclusion is that the appropriate approach to study the size of the impact is the 
approach of fixed effect, which means that there is a similarity between the studies on the central point that the 
meta-study which seeks to measure and observe. The hypothesis of a difference between studies of random effect 
test results was not supported. There is a consistent overall effect among all studies or the results of the studies 
contributed to its existence, namely the structural imbalance of the Sudanese economy. That is, studies have 
maximized this effect. 

The two studies that have a significant contribution to the impact are the study of estimating the exchange 
rate volatility and estimating the error correction model. Or the other two studies, in which their contribution to 
the size of the effect was not significant which may call for thinking about the methodology used or variables or 
the structure of the sample. 
Remarks:  
• The studies which had used more advanced  statistical methodology i.e  exchange rate volatility & exchange 

rate error correction model were contributed significantly  in aligning the problem of the study , which is  
Sudanese economy suffering structural complications. 
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• The studies of appropriate estimator of exchange rate  and Sudanese commercial banks profitability have 
smaller contribution in aligning the study problem mainly  due to that they were approaching indirectly, and 
partly  due to the usage of less sophisticated techniques  in the analysis   

• The different weights which were given to the standards assigned to each study  reflected in meta- analysis 
results the relative strengthens of each study in targeting the study problem alignment. 

The challenge: 

The results mentioned in the preceding paragraph point to one fact that the structural nature of the Sudanese 
economy does not allow  using the market mechanism to correct distortions. Any deviation from equilibrium leads 
to further deviations (equilibrium is unstable). In other words, the situation of demand and supply in economics is 
not identical to their theoretical framework in the literature of economics. Therefore, the application of any policy 
based on the market mechanism suggests a tool to restructure economic variables by rebuilding the real sector 
(product sector) and the financial sector (monetary and credit) in a way that allows the positive impact of the 
market mechanism. So the challenge facing the Sudanese economy is how to restructure the economy so that 
demand and supply return to their proper framework and then make appropriate applications based on the 
mechanism of supply and demand in stimulating productive and consumer activity through fiscal and monetary 
policy. 

Suggestions: 

• Restructuring the real sector through expenditures and revenues. With regard to spending, it is suggested to 
balance consumer spending with investment spending in a way that reduces the size of the economic cycle. 
Here the effect of multiplier and accelerator principle must be examined. Here the trade-off between projects 
is suggested to take into account the combination of stimulating consumption and low volume of capital 
according to available resources. On the revenue side, it is suggested that the indirect tax sector must be 
structured by looking for the appropriate tax combination that maximizes revenue while minimizing the 
dead  loss of tax due to its negative effects on output. This is done by examining the elasticity of demand and 
supply of indirect taxable commodities. Furthermore, it is suggested to review the VAT and its suitability to 
the nature of the goods involved in the economic activity, whether they are locally produced or imported. 

• Restructuring the financial sector (monetary) by addressing the imbalances in the   transactions demand for 
money, which has negative effects on the velocity of circulation and thus the stability of the financial sector 
and credit situation. It also suggested to address the imbalance in the composition of money supply between 
the components (M2) currency in the public on the one hand and quasi money (letters of guarantee and 
credit) on the other hand, which helps positively in the stability of the banking sector and thus the gradual 
return of confidence in the banking sector in addition to improving the credit situation of commercial banks. 

• Due to the failure of the market mechanism to correct the distortions of the Sudanese economy (the optimal 
allocation of resources, the increase of income and the equitable distribution of wealth), it is suggested to pay 
attention to the alternatives such as direct support to the classes that deserve support, reforming insurance 
health system. It is also proposed to transform education services into what is known as the education 
industry through the establishment of an education bank. Deposits shall be the expenses paid by the State for 
education and the citizens' payment for education services (including direct and indirect expenses). The 
result of this help in creating credit in the field. 

• Before gradually starting stopping  government support, it is suggested to reform the social support 
institutions (Zakat, Social Welfare, Social Security) in a way that allows them to form a 
comprehensive, sufficient, accurate and up-to-date database so that the support reaches 
its actual beneficiaries. Therefore, it is suggested that huge support must be given to these institutions in the 
form of training of cadres and tools for collecting, improving and updating information. 

4. Conclusion (further examination) 

As mentioned above, the challenge facing the Sudanese economy is how to restructure economic variables in 
a way that allows the market mechanism to operate. The main problem is the instability of the variables 
equilibrium in all sectors. By borrowing the language of the medical field, if the above studies have examined the 
stethoscope in clearance the problem, it is suggested to perform endoscope examination to find out the size and 
directions of the problem as well as the complicated nature of this problem. 

Based on the previous paragraph we go to the last suggestion which  is to build a model of the economic cycle 
that examines the stability of the economy through a mathematical approach consisting of a square matrix of the 
basic variables dependent and independent. It is suggested to construct this matrix for the income model of the 
identity equation and its behavioral equations. The proposed matrix rank (7 * 7) includes the coefficients of 
dependent variables (income, consumption, investment, tax, demand for money, exports, imports) coefficients of 
independent variables (constant term, lag of income, government spending, fixed tax, money supply, price level , 
exchange rate). The matrix is studied by calculating characteristic roots, characteristic vectors, and characteristic 
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space. From these results, one can know the type of distortion or instability in addition to its size and extent, 
which independent variables are more influential and which dependent variables are more vulnerable . In the 
light of matrix examination, possible scientific and practical solutions can be formulated to address the problem. 
This entails rebuilding economic variables in such a way that the market mechanism can be used 
to achieve macroeconomic objectives such as growth, price stability, normal unemployment rates, stable balance 
of payments and equitable distribution of income. 
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