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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التوجه االستراتيجي بأبعاده (الدفاعي ،والتحليلي ،واالستباقي ،واالستجابي) في تنوع املوارد البشرية
في سنتروسوبرماركت .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع بيناتها باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من )(120
فرد من مديري اإلدارة العليا ورؤساء االقسام واملوظفين في سنتروماركت .وقد أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لكل من التوجه االستراتيجي
الدفاعي والتوجه االستراتيجي التحليلي مرتفعة ،بينما الدرجة الكلية لكل من التوجه االستباقي والتوجه االستجابي متوسطة .ومن حيث
متغير تنوع املوارد البشرية ،أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية جاءت مرتفعة .عالوة على ذلك بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة
إحصائية لكل من التوجه االستراتيجي الدفاعي والتوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوارد البشرية فقط .وعليه ،أوصت الدراسة إدارة
ً
سنتروسوبرماركت بضرورة التركيز على التوجهات االستراتيجية الدفاعية والتحليلية تبعا لدورها الفاعل في تحقيق األهداف التنظيمية.
الكلمات املفتاحية :التوجه االستراتيجي؛ تنوع املوارد البشرية؛ قطاع السوبرماركت.

.1

املقدمة:

ً
ً
ً
أصبح تنوع املوارد البشرية أمرأ شائعا في العديد من الدول تبعا لعدة عوامل من أهمها العوملة؛ وبطبيعة الحال فإن لهذا التنوع إيجابياته مثل
استقطاب املوارد البشرية التي تمتلك املواهب والقدرات االبداعية ،وله كذلك سلبياته مثل زيادة الصراع التنظيمي في املنظمات ،وتزايد تكاليف
العاملين ،وحدوث مشكالت في االتصاالت الداخلية) .(D'Netto et al., 2014ولعل السبيل األنسب لتقليل اآلثار السلبية للتنوع وتوظيفه بطريقة فاعلة
بما يخدم مصالح املنظمة إنما يكون باالعتماد على إدارة ممارسات املوارد البشرية(Shen et al., 2009) .
ً
ً
ً
وتبعا لذلك فقد لقيت اإلدارة الفاعلة لتنوع املوارد البشرية اهتماما كبيرا من قبل املنظمات والباحثين على حد سواء وذلك من أجل توظيف
التنوع بحيث يؤدي إلى مخرجات إيجابية ،وفي حين اهتمت بعض الدراسات بالكشف عن مدى تطبيق ممارسات إدارة تنوع املوارد البشرية في املنظمات
) (Manoharan et al., 2014فقد تناولت دراسات أخرى أثرها في أداء املنظمة ) ،(Ali and Konrad, 2017وفي أداء املوظف ،ومعدل ترك العمل
) ،(Rukumba, 2016وسلوك املواطنة التنظيمية ) ،(Shen et al., 2010وعمليات اتخاذ القرارات في املنظمات )،(Martin-Alcazar et al., 2012
واألداء االبداعي للمنظمة ) (Dai et al., 2019وغيرها الكثير من املتغيرات التابعة .وفي املقابل ،اهتمت دراسات أخرى بالتعرف إلى تأثيرات بعض املتغيرات
ً ً
املستقلة في تنوع املوارد البشرية بوصفها متغيرا تابعا ،ومن أمثلة تلك الدراسات؛ الكشف عن أثر استغراق العاملين في تنوع املوراد البشرية من حيث
العمر)James et al.,2011( .
وإذ اتضح مما سبق أن تنوع املوارد البشرية ذات آثار إيجابية للمنظمات في حال إدارتها بطريقة فاعلة ،فقد ركزت بعض الدراسات على متغيرات
أخرى ذات دور محوري في تحقيق النجاح التنظيمي ،وعلى رأسها التوجه االستراتيجي للمنظمة ،مشيرة إلى أن االهتمام باملوارد البشرية وتطويرها يعد من
صميم التوجه االستراتيجي للمنظمات ،حيث يمكن النظر إلى التوجه االستراتيجي للمنظمة من خالل تصنيف املنظمات إلى نوعين هما :املنظمات ذات
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التوجه الداخلي التي تركز جهودها على تطوير املنظمة من خالل التركيز على املوارد البشرية ،وكفاءة العمليات ،والرقابة على التكاليف ،واملنظمات ذات
التوجه الخارجي التي تسعى إلى التطوير من خالل االهتمام باملبيعات وكسب زبائن جدد عبر تحسين املنتجات أو الخدمات التي تقدمها (Gibson et al.,
) .2011وعليه يتضح أن املوارد البشرية تشكل ركن أساس في دعم املنظمة ونجاح توجهها االستراتيجي.
ّ
لقد وصف التوجه االستراتيجي بأنه االطار املتعلق بالقرارات التي تتخذها املنظمة لتحقيق أداء متميز .كما عرف بأنه الطريقة التي تتمكن املنظمة
من خالاللها من ّ
التكيف مع بيئتها الخارجية التي تتضمن منافسين آخرين من نفس القطاع ) .(Avci et al., 2011وحدد الباحثون في هذا السياق أربعة
أشكال للمنظمات بناء على طبيعة التوجه االستراتيجي التي تتبعه ،وهي املنظمات االستباقية ) (Tabor et al., 2019التي تتسم بسعيها الدائم نحو
استكشاف الفرص السوقية واملنتجات الجديدة التي يجب طرحها للتوافق مع تلك الفرص ،ومنها الشركات الدفاعية التي تهتم بصفة رئيسة بالسيطرة
على جزء ّ
معين من السوق ومنع املنافسين من دخوله من أجل املحافظة على استقرار السوق الجزئي الخاص بها وما يتضمنه من زبائن (Al Obaidi and
) .Kitpaci, 2019أما النوع الثالث من املنظمات وهو املنظمات الت حليلية فتتميز بمجموعة من الخصائص التي تضعها بين املنظمات الدفاعية
واالستباقية؛ حيث أنها تشبه املنظمات الدفاعية من حيث محافظتها على أسواق فرعية مستقرة خاصة بها واملنظمات االستباقية من حيث بحثها عن
الفرص السوقية ومحاولة استغاللها ) .(Slater et al., 2006أما النوع األخير فهو الشركات املستجيبة ) (Jaeger et al., 2016التي تعتمد على أفعال
اآلخرين من أجل القيام باستجابة معينة .في ضوء ما تقدم ،تم تصنيف التوجهات االستراتيجية للمنظمات حسب أشكال هذه املنظمات إلى أربعة
توجهات هي :التوجه االستراتيجي الدفاعي ،والتوجه االستراتيجي االستباقي ،والتوجه االستراتيجي التحليلي ،والتوجه االستراتيجي االستجابي.
ً
وإذ يرى الباحث أن هذه التوجهات األربعة هي األكثر شيوعا بين الباحثين فقد تم اعتمادها في الدراسة الحالية بوصفها أبعاد للتوجه االستراتيجي
للمنظمة ،وقبل الحديث عن الدور االيجابي لهذه التوجهات االستراتيجية في املخرجات املنظمية البد من التعريف بهذه التوجهات.
عرف التوجه االستراتيجي الدفاعي بأنه سعي املنظمة إلى حماية الجزء الذي تستهدفه من السوق من أجل املحافظة على تدفق منتجاتها إلى هذا
السوق وعدم السماح للمنافسين باختراق قاعدة زبائنها .أما التوجه االستباقي فهو العمل الدؤوب املتمثل في استكشاف الفرص السوقية بصفة مستمرة
من أجل استغاللها بالشكل األمثل عبر تلبية ما تتضمنه من احتياجات للزبائن ،ويعني هذا التوجه أن تكون املنظمة ّ
سباقة في طرح املنتجات والخدمات
في السوق .وعليه فإن من أهم سمات هذا التوجه البحث عن الفرص وتقديم منتجات وخدمات جديدة تتفق واملتطلبات املستقبلية للزبائن (Rauch et
) ،al., 2009أو بعبارة أخرى ،كسب الصدارة في مجال املبادرات السوقية ) .(Lumpkin and Dess, 2001وفي املقابل فإن التوجه التحليلي يعني أن تقوم
الشركة بتحليل معطيات السوق واختيار ما يناسبها من أنشطة التوجه االستراتيجي الدفاعي والتوجه االستراتيجي االستباقي .أما التوجه االستجابي
فيشير الى ردود أفعال املنظمة بعد مالحظتها للسلوك الذي تقوم به املنظمات األخرى في السوق ،وتبني عليه طريقة االستجابة املناسبة (Morgan and
Strong, 2003, Slater et al., 2006).
وقد أظهرت نتائج الدراسات وجود عدد من اآلثار اإليجابية للتوجهات االستراتيجية للمنظمات في مختلف املخرجات املنظمية ،ومنها أداء املنظمة
) ،(Escribá-Esteve et al., 2009, Basco, 2014والرضا الوظيفي ) .(Acquavita et al., 2009وقد أكدت نتائج احدى الدراسات) (Choy, 2008وجود
أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي ممثلة (التوجه الدفاعي  ،واالستباقي ،والتحليلي ،واالستجابي) في األداء املنظمي .وبصفة خاصة بينت بعض
الدراسات وجود لبعض التوجهات االستراتيجية مثل التوجه االستراتيجي الدفاعي ،والتوجه املستقبلي ،والتوجه التحليلي في تحسين أداء املنظمة
) .(Morgan and Strong, 2003كما توصلت دراسات أخرى مثل أبو طه ) (2012إلى وجود أثر ايجابي للتوجهات االستراتيجية في األداء التسويقي
للشركات.
 .1.1مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتبنى إدارة السنتروسوبرماركت تطبيق بعض التوجهات االستراتيجية التي تمكنها من املنافسة في السوق واملحافظة على مركز متميز فيه ،وقد
اتضح ذلك للباحث بعد إجراء مقابلة أولية مع بعض املديرين في سنتروسوبرماركت .كما الحظ الباحث تنوع املوارد البشرية .ولعل السؤال املهم هنا من
وجهة نظر اإلدارة هو :ما مدى تأثر املوارد البشرية وما تتصف به من تنوع بالتوجه االستراتيجي للسنتروسوبرماركت؟ األمر الذي يشير إلى نوع من
الغموض بالنسبة للدارة في هذه الناحية ،وهذا هو فحوى املشكلة التي انطلق منها البحث الحالي ،والتي يمكن صياغتها بالسؤال الرئيس اآلتي :ما أثر
التوجه االستراتيجي للسنتروسوبرماركت في تنوع املوارد البشرية؟ وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية:
• هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوارد البشرية؟
• هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستباقي االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية؟
• هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوارد البشرية؟
• هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستراتيجي االستجابي في تنوع املوارد البشرية؟
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 .2.1أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة واألسئلة التي تسعى الى اإلجابة عنها ،تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
• الكشف عن أثر التوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوارد البشرية.
• تحديد أثر التوجه االستراتيجي االستباقي في تنوع املوارد البشرية.
• التعرف الى أثر التوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوارد البشرية.
• اختبار أثر التوجه االستراتيجي االستجابي في تنوع املوارد البشرية.
 .3.1أهمية الدراسة:
ً
تكمن أهمية الدراسة وفقا لهذا الطرح في أنها تفيد املنظمة محل الدراسة بتقديم نتائج تتعلق بأثر التوجهات االستراتيجية التي تستخدمها في
تحسين ما يمتلكه العاملون من مختلف الجنسيات في املنظمة قدرات في أداء مهام العمل .وبطبيعة الحال فإن ذلك يمثل بالنسبة للمنظمة أمر غاية في
ً
األهمية إذ تساعدها هذه النتائج في تحقيق االستفادة من مقدرات مواردها البشرية أوال ثم التحقق من جدوى توجهاتها االستراتيجية في جزئية معينة.
ومن الناحية العلمية ،تعد الدراسة الحالية من أوائل الدراسات التي بحثت أثر التوجهات االستراتيجية في تنوع املوارد البشرية باستخدام عينة من
منظمة أردنية تتضمن عدد من املوارد البشرية من جنسيات مختلفة .وهذا يعني أن الدراسة تسد جزء ولو يسير من الفجوة البحثية في هذا السياق.
ومن املؤمل أن تستفيد منظمات أخرى من نتائج الدراسة الحالية املتعلقة بتوجهاتها االستراتيجية ،كما يمكن أن يستفيد منها الباحثون املهتمون بإجراء
دراسات تستخدم عينات من املوارد البشرية التي تتسم بالتنوع من مختلف املنظمات.
 .4.1الدراسات السابقة:
لم يتوصل الباحث بحسب علمه إلى دراسات سابقة تناولت أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية ،اال أن هنالك بعض الدراسات القريبة
ً
من موضوع الدراسة الحالية ،وفيما يلي عرضا لها:
• أجرى ( )Walsh et al., 2008دراسة بهدف تحديد أثر االستثمار في املوارد البشرية في شركات الخدمات التي تتبنى توجه استراتيجي ّ
معين في األداء
التنظيمي .تم االعتماد على بيانات عوائد الدخل السنوية لعدد من الفنادق بلغ عددها ( )538فندق في الواليات املتحدة األمريكية .وقد
استخدمت الدراسة رواتب وأجور املوظفين لقياس االستثمار في رأس املال البشري ،واستخدمت الدخل التشغيلي السنوي لقياس األداء ،أما
التوجه االستراتيجي فقد تم قياسه من خالل طبيعة الفندق ،أي هل هو محدود أم شامل الخدمات ،حيث أن الفندق محدود الخدمات يركز على
التوجه االستراتيجي للتكاليف القيادية املخفضة ،أما الفندق شامل الخدمات فيتبنى التوجه االستراتيجي القائم على التميز .وقد توصلت الدراسة
إلى أن الفندق الذي يعتمد التوجه االستراتيجي ذات التكاليف القيادية املخفضة واالستثمار املرتفع في املوارد البشرية يكون ذا أداء تنظيمي
أفضل.
• أجرى ( )Alcázar et al., 2013دراسة هدفت إلى مراجعة األدب النظري املتعلق بالتنوع بين املوظفين في سياق إدارة املوارد البشرية االستراتيجية،
والتعرف الى القضايا التي لم تتناولها الدراسات السابقة في هذا املجال .وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة القوى العاملة املتنوعة يتطلب إجراء تحول
شامل الستراتيجيات املوارد البشرية ،ولكن نماذج التنوع التي يجب أخذها بعين االعتبار ما زالت غير متاحة .وقد حددت الدراسة جوانب القصور
البحثي في املجاالت اآلتية :التحليل املعمق ملفهوم التنوع ،وتطوير إدارة املوارد البشرية املوجهة نحو التنوع ،وإعادة تعريف مؤشرات األداء لقياس
تأثيرات التنوع.
• أما دراسة خرابشة وآخرون ( )Kharabsheh et al., 2015فقد هدفت التعرف إلى العالقات بين االستراتيجيات التنافسية ممثلة بالتمايز
وقيادة التكاليف في التوجه السوقي االستجابي ،واالستباقي ،والتعلمي ،واثرها في األداء التنظيمي .استخدمت الدراسة استبانة لجمع البيانات
وزعت على عينة تكونت من ( )264من مديري الشركات الصناعية والخدمات في األردن .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر للتوجه االستجابي
والتعلمي في األداء التنظيمي وعدم وجود أثر للتوجه االستباقي في األداء التنظيمي.
• وهدفت دراسة بكاي ( )2016إلى دراسة العالقة بين التنوع الثقافي في املنظمات متعددة الجنسيات وعالقته بادراك القيم التنظيمية .وقد طبقت
الدراسة على ( )64موظف في مستشفى طب العيون للصداقة الجزائر ـ كوبا ،منهم ( )26موظف جزائري و( )38موظف كوبي .وقد تم جمع البيانات
بواسطة استبانة خاصة بالثقافة الوطنية واستبانة أخرى خاصة بالقيم التنظيمية .وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الجنسية الجزائرية
والجنسية الكوبية في أبعاد الثقافة الوطنية وأبعاد إدراك القيم التنظيمية ،ووجود ارتباط بين أبعاد الثقافة الوطنية وأبعاد إدراك القيم
التنظيمية ،كما أظهرت النتائج وجود أثر لتفاعل أبعاد الثقافة الوطنية للموظفين وجنسياتهم في إدراك أبعاد القيم التنظيمية.
• أما دراسة عبيدات وآخرون ( )Obeidat et al., 2016فقد هدفت إلى التعرف إلى أثر الثقافة الوطنية ممثلة بأبعاد التوجه طويل األجل،
والذكورية مقابل االنوثة ،والسلطة ،وتجنب عدم التأكد ،والجماعية مقابل الفردية في ممارسات إدارة املوارد البشرية االستراتيجية في قطاع
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الصناعة الصيدلية في األردن .استخدمت الدراسة استبانة وزعت على عينة شملت ( )133موظف من املوظفين العاملين في أقسام املوارد
البشرية .وقد بينت نتائج الدراسة أن أبعاد الثقاقة الوطنية ذات أثر في ممارسات إدارة املوارد البشرية االستراتيجية ،وبصفة خاصة فإن متغيرات
الذكورية ،وتجنب عدم التأكد ،والتوجه طويل األجل ،والفردية ذات أثر في ممارسات إدارة املوارد البشرية االستراتيجية.
• أجرت سمارة ( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر إدارة التنوع في الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية .استخدمت الدراسة
االستبانة لجمع البيانات من عينة من املوظفين اإلداريين واألكاديميين في الجامعات الفلسطينية بلغ عدد مفرداتها ( )332موظف ،كما استخدمت
املقابلة كذلك مع املسؤولين عن إدارة املوارد البشرية في الجامعات .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة التنوع (األبعاد
الداخلية ،األبعاد الخارجية ،واألبعاد التنظيمية) في الثقافة التنظيمية.
• أما دراسة الليمون والربابعة ( )2019فقد هدفت إلى الكشف عن أثر ممارسات إدارة تنوع املمارسات البشرية في تحقيق الريادة في الجامعات
الرسمية األردنية .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع بياناتها باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من ( )400عضو من
أعضاء هيئة التدريس .وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة متوسطة ملمارسات إدارة التنوع وتحقيق الريادة في الجامعات ،وإلى وجود أثر ملمارسات
إدارة تنوع املوارد البشرية قي تحقيق الريادة.
وعلى أية حال فإن الدراسات السابقة لم تتناول طبيعة العالقة التي تربط التوجهات االستراتيجية للمنظمات بمتغيرات أخرى مثل تنوع املوارد
البشرية ،على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت موضوع تنوع املوارد البشرية في املنظمات ووجود أثر ملثل هذا التنوع في املخرجات املنظمية
مثل كفاءة وفاعلية العاملين ،والرضا الوظيفي ،واملقدرة على اتخاذ القرارات (أبو زيتون ،)2005 ،وأثرها في تحقيق الريادة في الجامعات (الليمون
والربابعة .) 2019 ،حيث وصف تنوع املوراد البشرية من خالل املكونات األولية والثانوية فإن الخصائص الشخصية مثل العمر والجنس تعد أمثلة على
املكونات األولية للتنوع ،أما املهارة والتعليم ونفوذ الفرد فهي أمثلة على املكونات الثانوية (أبو زيتون)2005 ،؛ األمر الذي يعني إمكانية دراسة تنوع املوراد
البشرية من خالل التركيز على كال مكوني التنوع أو أحدهما .وقد اختارت الدراسة الحالية دراسة جانب املهارة الكامنة وراء توظيف موارد بشرية متنوعة
ً
في الشركة .ويأتي هذا التوجه انسجاما مع الفكرة التي تفيد بأن تنوع املوارد البشرية يعكس مدى كفاءة املنظمة في إنجاز وظائفها ،حيث أن الخبرات
واملهارات التي تمتلكها الشركة قد تتحسن بسبب استقطاب موارد بشرية متنوعة ) .(Dietz and Petersen, 2006وعليه ،هدفت الدراسة الحالية إلى
الكشف عن أثر التوجه االستراتيجي بأبعاده (التوجه الدفاعي ،واالستباقي ،والتحليلي ،واالستجابي) في تنوع املوارد البشرية بأبعاده (املهارة تنوع الخبرات
الوظيفية ،والتدرب على التنوع).
.2

الطريقة والجراءات:

 .1.2منهج الدراسة وعينتها:
استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يالئم طبيعة األسئلة التي تحاول اإلجابة عنها .وقد تمثلت عينة الدراسة التي اختيرت
ً
بطريقة املسح الشامل للمديرين ورؤساء األقسام واملوظفين في سنتروسوبرماركت األردن البالغ عددهم )(120مشاركا .وقد اختيرت طريقة املعاينة هذه
ً
تبعا إلمكانية حصر جميع أفراد مجتمع الدراسة ممثلة بجميع مديريها وموظفيها.
 .2.2أنموذج الدراسة وفرضياتها:
يبين الشكل ) (1أنموذج الدراسة ويتضح منه أن الدراسة تفترض أربعة فرضيات بشأن التوجهات االستراتيجية بأبعاده (التوجه الدفاعي،
والتوجه التحليلي ،والتوجه االستباقي ،والتوجه االستجابي) في تنوع املوارد البشرية ببعديها (املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية ،وتدريب التنوع) .مع مالحظة
ً
ً
ً
أن كل فرضية تفترض وجود أثر لكل بعد من أبعاد التوجه االستراتيجي بوصفه متغيرا مستقال في تنوع املوارد البشرية بأبعاده مجتمعة بوصفه متغيرا
ً
تابعا.
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H01

ر
االستاتيجية
التوجه

التوجه الدفاعي
التوجه االستباقي
التوجه التحليلي
التوجه االستجابي

تنوع الموارد ر
البشية

H01-1

H01-2

المهارة وتنوع الخبرات
الوظيفية

H01-3

H01-4

التدريب على التنوع

الشكل ) :(1أنموذج الدراسة

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على املصادر التالية:
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
) (2005ابو زيتون ;)al. (2013); Benschop et al. (2015); Chang et al. (2019); AL-Badareen and Al-Ghazzawi (2018

 .3.2فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية:
الفرضية الرئيسية :(H01) :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستراتيجي بأبعاده (الدفاعي ،والتحليلي ،واالستباقي،
واالستجابي) في تنوع املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت.
وينبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:
• الفرضية األولى ) :(H01-1ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه الدفاعي في تنوع املوارد البشرية في
سنتروسوبرماركت.
• الفرضية الثانية ) :(H01-2ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه االستباقي في تنوع املوارد البشرية في
سنتروسوبرماركت.
• الفرضية الثالثة ) :(H01-3ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه التحليلي في تنوع املوارد البشرية في
سنتروسوبرماركت.
• الفرضية الرابعة ) :(H01-4ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستجابي في تنوع املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت.
 .4.2أداة الدراسة:
تم جمع بيانات الدراسة بواسطة استبانة وزعت على جميع أفراد العينة وتم استردادها بالكامل ،األمر الذي يعني أن عدد االستبانات املستردة بلغ
ً
) (120استبانة ،أي بنسبة استجابة بلغت) . (100%وبعد مراجعتها تبين أنها جميعا صالحة للتحليل االحصائي الذي أجري باستخدام برنامج .SPSS
وقد تكونت االستبانة من جزئين هما:
• الجزء األول واختص بجمع البيانات الديموغرافية ألفراد العينة مثل النوع االجتماعي وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية.
• الجزء الثاني وتضمن الفقرات الخاصة بقياس أبعاد التوجه االستراتيجي ممثلة بالتوجه االستراتيجي الدفاعي ،والتحليلي ،واالستباقي ،واالستجابي،
وأبعاد متغير تنوع املوارد البشرية ممثلة باملهارة وتنوع الخبرات الوظيفية والتدريب على التنوع.
 .5.2صدق وثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على عدد من أساتذة الجامعات من أجل أخذ مالحظاتهم بشأن محتوى االستبانة ومدى
مالئمة فقراتها ،وقد أجريت التعديالت املطلوبة .ومن حيث ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامالت كرونباخ ألفا ،حيث تراوحت ملجاالت االستبانة بين
( )0.86-0.73التي تعد مقبولة إذ أنها أكبر من ( .)0.70وتظهر نتائج اختبار ثبات االستبانة في الجدول (.)1

391

Global Journal of Economics and Business, 11(3) (2021), 387-403

البطاينة وآخرون

أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية....
جدول ( :)1معامالت كرونباخ ألفا ألداة الدراسة
املحور
التوجهات االستراتيجية

تنوع املوارد البشرية

قيمة ألفا

األبعاد
التوجه الدفاعي
التوجه االستباقي
التوجه التحليلي
التوجه االستجابي
املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية
التدريب على التنوع

0.79
0.73
0.84
0.81
0.76
0.78

تشير النتائج الواردة في الجدول ( )1إلى أن أداة الدراسة تتسم بالثبات من واقع قيم معامالت كرونباخ ألفا التي جاءت أكبر من (Musyimi 0.7
) ،and Kariuki, 2019وعليه تم قبول االستبانة واعتمادها لجمع البيانات من أفراد العينة.
 .6.2تحليل البيانات:
املتغيرات الديموغر افية ألفراد عينة الدراسة:
ً
يبين الجدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات الديموغرافية مقاسة بالتكرارات والنسب املئوية .ويتضح منه أن نسبة الذكور تزيد
ً
عن نسبة اإلناث ،بفرق واضح ،حيث بلغت عدد تكرارات الذكور ( )80تكرارا أي ما نسبته ( )%66.7من إجمالي عدد املستجيبين ،باملقابل بلغ عدد
ً
ً
تكرارات اإلناث ( )40تكرارا بما نسبته ( ،)%33.3ويستنتج من ذلك اعتماد سنتروسوبرماركت على عدد أكبر من الذكور مقارنة باإلناث نظرا لطبيعة
ومتطلبات العمل في السوبرماركت .ومن حيث عدد سنوات الخبرة ،اشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة كانت ملن يملك عدد من سنوات خبرة ()10-5
سنوات ما يشكل نسبته ( )% 81.5من إجمالي عدد املستجيبين ،أما أقل نسبة فكانت ألصحاب الخبرة أكثر من ( )15سنة بنسبة مئوية ( )%1.5ويمكن
تفسير ذلك من خالل أن الشركة تقوم بتوظيف من يمتلكون مهارات مسبقة في العمل .كما يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة كانت ملن يحمل درجة
الثانوية العامة فأقل حيث شكلت ما نسبته ( )% 66.7من إجمالي عدد املستجيبين ،وأقل نسبة كانت لفئة البكالوريوس بنسبة مئوية ( ،)%3.3ويمكن
تفسير ذلك من خالل أن طبيعة العمل في شركة سنتروسوبرماركت ال تتطلب وجود عاملين يحملون شهادات عليا.
جدول ( :)2التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الديموغر افية
التكرار

%

النوع االجتماعي
ذكر

80

66.7

أنثى

40

33.3

عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل

10

8.5

 10- 5سنوات

98

81.5

10

8.5

2

1.5

 15-11سنة
أكثر من  15سنة
الدرجة العلمية
ثانوية عامة فأقل

80

66.7

دبلوم متوسط

18

15

دبلوم عالي

18

15

بكالوريوس

4

3.3

120

100

الجمالي

 .7.2التحليل الوصفي لجابات عينة الدراسة:
• التوجه االسترتيجي الدفاعي:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتوجه االستراتيجي الدفاعي بحسب ما يظهر في الجدول ( )3من أجل التعرف الى تقديرات
أفراد العينة لفقرات هذا املتغير املستقل.
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جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتوجه االستراتيجي الدفاعي
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

املستوى

1

يتم االهتمام بالوسائل التي تهدف لحماية الوضع التسويقي لسنتروسوبرماركت.

4.17

0.67

1

مرتفع

2

يمتاز التوجه االستراتيجي للشركة بالطابع الدفاعي بقدرة على توفير املعلومات على
الرغم من تزايد حجم العمليات اإلنتاجية.

4.12

0.74

2

مرتفع

3

تتحمل سنتروسوبرماركت مستوى عال من التكاليف لتكون مبتكرة وذات
تنافسية.

4.07

0.68

3

مرتفع

4

يحقق التوجه االستراتيجي في مساهمة جوهرية في تخفيض تكاليف أنشطة تقديم
املنتجات للعمالء الحاليين لسنتروسوبرماركت.

4.04

0.85

4

مرتفع

5

تميل سنتروسوبرماركت الى دعم أنشطة التوجه االستراتيجي من أجل تقليل
تكاليف منتجاتها.

4.02

0.72

5

مرتفع

4.08

0.73

-

مرتفع

الرقم

الفقرة

املتوسط الحسابي الكلي

يتضح من الجدول ( )3أن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كانت للفقرة ( )1التي تنص على" :يتم االهتمام بالوسائل التي تهدف لحماية الوضع
التسويقي لسنتروسوبرماركت" ،حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي ( )4.17وبانحراف معياري ( ،)0.67كما أن أقل متوسط حسابي كان للفقرة ()5
والتي تنص على" :تميل سنتروسوبرماركت إلى دعم أنشطة التوجه االستراتيجي من أجل تقليل تكاليف منتجاتها" والتي بلغ متوسطها الحسابي ()4.02
بانحراف معياري ( ،)0.72أما املتوسط العام فقد بلغ ( )4.08وبانحراف معياري ( )0.73وبمستوى عام مرتفع .ويستدل من هذه النتائج على أن
سنتروسوبرماركت يتبنى التوجه االستراتيجي الدفاعي بداللة اهتمامه بالوسائل املستخدمة لحماية مركزه التسويقي ،واملقدرة على توفير املعلومات،
وتحمل تكاليف مرتفعة في سبيل تحقيق االبتكار ،وتخفيض تكاليف األنشطة الخاصة بتقديم املنتجات للزبائن.
• التوجه االسترتيجي التحليلي:
لغايات التعرف على خصائص متغيرات الدراسة اإلحصائية فقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد التوجه التحليلي
بحسب ما يظهر في الجدول ( )4الذي يتضح منه أن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي للفقرة ( )1التي تنص على ":تقوم سنتروسوبرماركت بالتأكيد على
التنسيق الفعال بين مختلف املجاالت الوظيفية " ،حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي ( )4.19وبانحراف معياري (.)0.83
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لبعد التوجه االسترتيجي التحليلي
الرقم

الفقرة

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

املستوى

1

تقوم سنتروسوبرماركت بالتأكيد على التنسيق الفعال بين مختلف املجاالت
الوظيفية.

4.19

0.83

1

مرتفع

2

تدعم أنظمة املعلومات في سنتروسوبرماركت عملية اتخاذ القرارات.

4.07

0.71

2

مرتفع

3

تستخدم سنتروسوبرماركت مختلف وسائل التخطيط االستراتيجي في تبني
أهدافها.

3.90

0.79

3

مرتفع

4

تستخدم سنتروسوبرماركت مخرجات أنظمة الرقابة واملعلومات اإلدارية وتحليلها
ألغراض التخطيط

3.88

0.67

4

مرتفع

5

عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما تواجه
سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي

3.79

0.75

5

مرتفع

املتوسط الحسابي الكلي

3.97

0.76

-

مرتفع

يمثل الجدول ( )4قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبعد التوجه االسترتيجي التحليلي حيث كما أن اقل متوسط حسابي كان للفقرة ()5
والتي تنص على " :عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما تواجه سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي " والتي بلغ متوسطها
الحسابي ( )3.79بانحراف معياري ( ،)0.75أما املتوسط العام فقد بلغ ( )3.97وبانحراف معياري ( )0.76وبمستوى عام مرتفع .وتوضح هذه النتائج أن
سنتروسوبرماركت يعتمد التوجه االستراتيجي التحليلي من واقع تركيزه على التنسيق الفعال بين مختلف املجاالت الوظيفية في املقام األول ثم توظيف
اعتماد عملية اتخاذ القرارات فيها على أنظمة معلوماتها.
• التوجه االسترتيجي االستباقي:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي كما يظهر في الجدول (.)5
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

3.79

0.84

1

3.77

0.95

2

3

تؤكد سنتروسوبرماركت على جودة املنتجات من خالل استخدام وسائل الجودة

3.64

1.10

3

4

يلجأ متخذي القرارات في سنتروسوبرماركت إلى استخدام أسلوب (ماذا ـ لو) في
تحديد أعمالها املستقبلية

3.57

1.04

4

املتوسط الحسابي الكلي

3.70

0.99

-

الرقم
1

2

الفقرة
سنتروسوبرماركت مستعدة لتحمل الخسارة على املدى القصير مقابل نجاح
أهدافها في املدى البعيد
تسعى سنتروسوبرماركت باستمرار إلى البحث عن املنتجات الجديدة التي تقود إلى
تميزها

املستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

تشير النتائج في الجدول ( )5إلى قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لبعد التوجه االستراتيجي االستباقي حيث أعلى قيمة للمتوسط الحسابي
كانت للفقرة ( )1التي تنص على " :سنتروسوبرماركت مستعدة لتحمل الخسارة على املدى القصير مقابل نجاح أهدافها في املدى البعيد " ،حيث بلغت
قيمة املتوسط الحسابي ( )3.79وبانحراف معياري ( .)0.84كما يبين الجدول ( )5أن أقل متوسط حسابي كان للفقرة ( )4والتي تنص على " يلجأ متخذي
القرارات في سنت روسوبرماركت إلى استخدام أسلوب (ماذا ـ لو) في تحديد أعمالها املستقبلية " والتي بلغ متوسطها الحسابي ( )3.57بانحراف معياري
( ،)1.04أما املتوسط العام فقد بلغ ( )3.70وبانحراف معياري ( )0.99وبمستوى عام متوسط .وقد جاء مستوى التوجه االستراتيجي االستباقي بهذه
ً
الدرجة املتوسطة تبعا لتركيز سنتروسوبرماركت على بعض الجوانب بدرجة مرتفعة مثل السعي املستمر للبحث عن منتجات جديدة وبدرجة متوسطة
في بعضها اآلخر مثل استخدام سيناريو (ماذا لو ) في تحديد توجهاتها املستقبلية.
• التوجه االسترتيجي االستجابي
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد التوجه االسترتيجي االستجابي بحسب ما يظهر في الجدول (.)6
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لبعد التوجه االستراتيجي االستجابي
الرقم

الفقرة

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

املستوى

1

يساهم التوجه االستراتيجي لسنتروسوبرماركت باالستجابة السريعة للفرص
والتهديدات التي تواجه شركة ألبان اليوم من خالل استغالل الكفاءات الجوهرية
للعاملين
يتم تحقيق التوجه الذي يعكس معدل الربح والخسارة التي تجنيها
لسنتروسوبرماركت بسبب قيامها بسلوك معين.

3.79

0.98

1

مرتفع

3.76

0.85

2

مرتفع

3

تستثمر اإلدارة العليا لسنتروسوبرماركت في نظم املعلومات االستراتيجية بما
يحقق سرعة اإلستجابة ملتطلبات االسواق املختلفة

3.62

1.03

3

متوسط

4

تؤكد اإلدارة العليا لسنتروسوبرماركت على إبتكار وسائل تكنولوجية معاصرة
ملواجهة مخاطر الطلب غير املؤكد على منتجاتها

3.61

0.97

4

متوسط

5

يتم توليد قيمة مضافة ألنشطة سنتروسوبرماركت ومنتجاتها عن طريق توزيعها
وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيرة.

3.60

1.05

5

متوسط

املتوسط الحسابي الكلي

3.68

0.98

-

متوسط

2

يوضح الجدول ( )6أن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان للفقرة ( )1التي تنص على "يساهم التوجه االستراتيجي لسنتروسوبرماركت باالستجابة
السريعة للفرص والتهديدات التي تواجه شركة ألبان اليوم من خالل استغالل الكفاءات الجوهرية للعاملين" ،حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي
( )3.79وبانحراف معياري ( ،)0.98كما أن أقل متوسط حسابي كان للفقرة ( ) 5والتي تنص على "ت يتم توليد قيمة مضافة ألنشطة سنتروسوبرماركت
ومنتجاتها عن طريق توزيعها وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيرة " والتي بلغ متوسطها الحسابي ( )3.60بانحراف معياري ( ،)1.05أما املتوسط
العام فقد بلغ ( )3.68وبانحراف معياري ( )0.98وبمستوى عام متوسط .وقد جاء اهتمام سنتروسوبرماركت بالتوجه االستراتيجي االستجابي بهذه
الدرجة املتوسطة بسبب التركيز بدرجة مرتفعة على بعض الجوانب مثل االستجابة السريعة للفرص والتهديدات مقابل اهتمام بدرجة متوسطة على
ابتكار وسائل تكنولوجية ملواجهة مخاطر الطلب على املنتجات.
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• تنوع املوارد البشرية:
املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية:
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغير املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية ،وتظهر النتائج في الجدول (.)7
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للمهارة وتنوع الخبرات الوظيفية
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

3

يساعد املوظف الذي يمتلك خبرة وظيفية متنوعة اآلخرين خاصة الجدد منهم

3.94

0.79

1

2

يوجد اتصاالت جيدة بين املوظفين الذين يمتلكون خبرات وظيفية متنوعة
واملوظفين الجدد

3.87

0.86

2

1

تتوفر املهارة والدقة عند العاملين في شركة سنتروسوبرماركت

3.82

1.00

3

5

تقوم اإلدارة العليا في شركة سنتروسوبرماركت بتشجيع العاملين أصحاب املهارة
العالية

3.79

0.96

4

4

يتم استقطاب العاملين من أصحاب املهارة في شركة سنتروسوبرماركت

3.69

0.81

5

3.82

0.73

-

الرقم

الفقرة

املتوسط الحسابي الكلي

املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتضح من الجدول ( )7أن الدرجة الكلية للمهارة وتنوع الخبرات الوظيفية في الشركة محل الدراسة مرتفعة حيث بلغ املتوسط الحسابي ()3.82
بانحراف معياري ( .)0.73وقد احتلت الفقرة ( ) 3التي تنص على " يساعد املوظف الذي يمتلك خبرة وظيفية متنوعة اآلخرين خاصة الجدد منهم " املرتبة
ّ
األولى بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.94وانحراف معياري ( ،)0.79وفي املرتبة األخيرة حلت الفقرة ( )4التي تنص على " يتم استقطاب العاملين من
أصحاب املهارة في شركة سنتروسوبرماركت " بدرجة مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )3.82وانحرافها املعياري ( .)0.73ويفهم من هذه النتائج أن
سنتروسوبرماركت تتوخى املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية في مواردها البشرية ،وهي بذلك تحقق فوائد مثل تدريب املوظفين الذين يمتلكون الخبرة
للموظفين الجدد ،ولعل ذلك هو السبب وراء استقطابها ألصحاب املهارة وان تنوعت املوارد البشرية.
• التدريب على التنوع
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملتغير التدريب على التنوع كما يظهر في الجدول ( ،)8وذلك من أجل التعرف الى تقديرات
أفراد العينة لهذا املتغير.
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتدريب على التنوع*
الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

5

تتفق برامج تدريب التنوع في الشركة واستراتيجياتها

3.89

0.77

1

3

تلتزم الشركة بتعليم موظفيها حول طبيعة تنوع املوارد البشرية

3.85

0.96

2

1

تتضمن برامج التدريب معلومات كافية حول فيم وعادات املجتمع االردني

3.79

0.73

3

4

تتضمن برامج التدريب موضوعات تخص التنوع الثقافي

3.77

1.02

4

2

تعمل الشركة على تحديد احتياجات التدريب الخاصة بالتدريب على التنوع

3.71

0.88

5

3.80

0.79

-

الرقم

الفقرة

املتوسط الحسابي الكلي

املستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

* تم قياس متغير التدريب على التنوع باستخدام بعض الفقرات الواردة في دراسة )AL-Badareen and Al-Ghazzawi (2018

يمثل الجدول ( )8تقديرات أفراد العينة على فقرات متغير التدريب على التنوع ،ويتضح منه أن الدرجة الكلية للتدريب على التنوع في الشركة
مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )3.80بانحراف معياري ( .)0.79وفي مقدمة الفقرات جاءت الفقرة ( )5التي تنص على " تتفق برامج تدريب التنوع
في الشركة واستراتيجياتها " بمتوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري ( ،)0.79وجاءت الفقرة ( )2التي نصت على " تعمل الشركة على تحديد احتياجات
التدريب الخاصة بالتدريب على التنوع " في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.71وانحراف معياري ( .)0.88وبهذا فإن سنتروسوبرماركت يعتمد تدريب
املوظفين على التنوع ألن ذلك ال يتعرض واستراتيجياتها ،وهي تراعي ثقافة املجتمع في ضوء تحديد مسبق لهذه االحتياجات التدريبية.
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 .8.2اختبارفرضيات الدراسة:
تم اختبار الفرضية الرئيسية ) (Ho1التي تنص على"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α =0.05للتوجه االستراتيجي على تنوع
املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت" باستخدام تحليل االنحدار البسيط ويبين الجدول ( )9نتائج ذلك.
جدول ( :)9نتائج تحليل االنحدارالبسيط للتوجه االستراتيجي بأبعاده على تنوع املوارد البشرية
االرتباط

معامل التحديد

قيمة
(ف)

مستوى الداللة

معامل االنحدار
)(ß

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

0.83

0.68

18.91

0.000

0.569

13.29

0.000

يتضح من الجدول ( )9أن معامل االرتباط بين التوجه االستراتيجي وتنوع املوارد البشرية بلغ  0.83كما يبين أن قيمة معامل التحديد بلغت ()0.68
وهو يشير إلى أن ( )%68من التباين في املتغير التابع قد فسر باملتغير املستقل ،ويشير الجدول إلى أن قيمة (ف) كانت  18.91بمستوى داللة  .0.05أما
قيمة معامل االنحدار فقد بلغت ( )0.569وقيمة (ت) بلغت ( )13.29بمستوى داللة ( .)0.000وعليه تم رفض الفرضية الصفرية الرئيسية وقبول
الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي بأبعاده في تنوع املوارد البشرية.
وتم اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية الرئيسية باستخدام تحليل االنحدار املتعدد ،ويبين الجدول ( )10نتائج التحليل.
جدول ( :)10معامالت االنحدارألثر أبعاد التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية *
املعامالت غير املعيارية
النموذج

املعامالت
املعيارية

معامل
االنحدار

الخطأ املعياري

بيتا

ت

الداللة

الدفاعي

0.23

0.09

0.25

2.44

0.02

التحليلي

0.52

0.16

0.64

3.23

0.00

االستباقي

0.15

0.12

0.27

1.31

0.20

االستجابي

0.18

0.15

0.31

1.24

0.22

* تم قياس املتغير التابع بأبعاده مجتمعة ** .ذات داللة إحصائية عند ) )α ≤ 0.05

ً
يتضح من الجدول ( )10بأن هناك فقط بعدين لهما أثر دال إحصائيا في تنوع املوارد البشرية ،وهما التوجه الدفاعي الذي بلغت درجة تأثيره في
تنوع املوارد البشرية ( )0.25وهي ذات داللة إحصائية حيث أن قيمة (ت) بلغت ( )2.44بمستوى داللة ( .)0.02واملتغير الثاني هو التوجه التحليلي الذي
بلغت درجة تأثيره في تنوع املوارد البشرية ( )0.64وهي ذات داللة إحصائية اذ أن قيمة (ت) بلغت ( )3.23بمستوى داللة (.)0.00
في ضوء ما تقدم ،تم رفض الفرضية األولى التي نصت على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه الدفاعي في تنوع املوارد البشرية وقبول
الفرضية البديلة التي تنص على وجود مثل هذا األثر .كما تم رفض الفرضية الثالثة التي نصت على عدم وجود أثر للتوجه التحليلي وقبول الفرضية
البديلة .أما الفرضيتين الثانية والرابعة فقد تم قبولهما ،إذ بينت النتائج ان كل من التوجه االستباقي والتوجه االستجابي ليس لهما أثر ذو داللة
إحصائية في تنوع املوراد البشرية.
.3

نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .1.3نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بمتغيراتها ما يلي:
• تعتمد شركة سنتروسوبرماركت التوجه االستراتيجي الدفاعي بالدرجة األولى .وذلك من منطلق إدارتها بالوسائل التي من شأنها حماية املركز
السوقي الخاص بها ،وكذلك الحال فإن الشركة تتكبد تكاليف مرتفعة في سبيل تحقيق مستوى متقدم من اإلبداع وكسب امليزة التنافسية وبالتالي
فهي تقف دون أهدافها للعمل على تحق يقها ،كما يمكنها هذا التوجه من تخفيض تكاليف األنشطة املتعلقة بتقديم منتجاتها.
• وجود درجة مرتفعة للتوجه االستراتيجي التحليلي في سنتروسوبرماركت حيث تقوم الشركة بتنسيق فعال بين مختلف املجاالت الوظيفية،
وتستخدم أنظمة معلوماتها لدعم عمليات اتخاذ القرارات فيها ،وهي ال تتوانى عن توظيف مخرجات أنظمة الرقابة واملعلومات في التخطيط
االستراتيجي وتطوير التحليل الشمولي للتكيف مع البيئة الخارجية ومنافسيها.
ّ
• تتبع الشركة التوجه االستراتيجي االستباقي بدرجة متوسطة ،حيث أنها وإن كانت مستعدة لتحمل الخسائر على املدى القصير مقابل نجاح
أهدافها على املدى الطويل ،وسعيها الدؤوب للبحث عن املنتجات الجديدة التي تساعدها في تحقيق ّ
التميز على منافسيها ،اال أنها تعطي أولوية
متوسطة للمحافظة على جودة منتجاتها واتباع أسلوب "ماذا لو" في تحديد أعمالها املستقبلية.
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• وجود درجة متوسطة للتوجه االستراتيجي في سنتروسوبرماركت ،وذلك ألن الشركة تتسم بسرعة استجابتها للفرص والتهديدات في سوقها ،إال أن
استثمار الشركة في مجال نظم املعلومات االستراتيجية التي تحقق لها سرعة االستجابة مع متطلبات األسواق املختلفة ما زالت متوسطة ،وكذلك
الحال في مجال ابتكار الوسائل التكنولوجية التي تساعدها في ذلك.
• تمتلك الشركة درجة مرتفعة في مجال تنوع املوارد البشرية حيث يمتلك العاملون فيها املقدرة على العمل في األقسام املختلفة ،ولديهم املقدرة على
أداء املهام في وقت محدد ،وتسعى الشركة بصفة مستمرة إلى رفع كفاءة العاملين من خالل التدريب والتشجيع املستمر والتحفيز وتقييم أدائهم.
ً
كما تمتلك الشركة مستوى مرتفع من املهارة بسبب املهارات التي يمتلكها العاملون الحاليون في الشركة ،والتي تشكلت تبعا الهتمام الشركة
باستقطاب العاملين الذين يتمتلكون املهارة ،عالوة على اهتمام إدارة الشركة بمالحظة مهارات العاملين اثناء العمل وتقديم الزيادات املادية
حسب املهارات االضافية.
 .2.3نتائج اختبارالفرضيات:
أظهرت النتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة ما يلي:
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي الدفاعي في تنوع املوراد البشرية .وقد يكون السبب وراء ذلك أن هذا التوجه يحافظ على استقرار
سوق الشركة ،األمر الذي يعني تدفق منتجاتها إلى السوق دون تأثير يذكر من منافسيها وبالتالي يستمر العاملون بتقديم نفس املستوى على األقل
من الكفاءة واملهارة .ويمكن القول هنا أن الشركة قد عملت على إيجاد سوق خاص بها يخضع لسيطرتها بالدرجة األولى .ومن هذا املنطلق لوحظ
أن تبني الشركة للتوجه االستراتيجي قد أثر في تنوع مواردها البشرية من حيث تركيز الشركة على املهارة وتنوع الخبرات الوظيفية ،خاصة وأن مثل
هذه الخبرات تؤدي إلى تحفيز املوظفين على التفكير اإلبداعي ( .)Chi et al, 2009وحيث يوجد في الشركة موظفين لديهم مثل هذا التنوع الوظيفي
وموظفين جدد فقد ركزت الشركة على التدريب على التنوع وذلك من أجل إكساب املوظفين املعرفة بتنوع املوارد البشرية واملهارات التي تعزز
التفاعل اإليجابي بين املوظفين على الرغم من تنوعهم ،حيث أن األصل في التدريب على التنوع هو تعليم األفراد كيفية العمل بفاعلية مع اآلخرين
املختلفين العاملين معهم في نفس الشركة وذلك من خالل تحسين مهارات االتصال وزيادة الوعي بالتنوع وفوائده )Benschop et al., 2015( .ولم
يتوصل الباحث في حدود علمه إلى دراسات سابقة تؤكد أو تنفي هذه العالقة اإليجابية بين التوجه االستراتيجي الدفاعي وتنوع املوارد البشرية.
• يوجد أثر للتوجه االستراتيجي التحليلي في تنوع املوراد البشرية ،وتؤكد هذه النتيجة على النتيجة السابقة التي بينت أن الشركة تعتمد التوجه
االستراتيجي الدفاعي في تقديم منتجاتها وخدماتها ،وهي في نفس الوقت تهتم بطرح منتجات جديدة تكون هي صاحبة السبق فيها .ولكن ال يفهم من
ذلك أن الشركة تعتمد التوجه االستباقي ،حيث أظهرت النتائج أن الشركة وإن كانت تتبع التوجه االستباقي إال أنها تركز بدرجة أكبر على التوجه
الدفاعي .وعليه ،يمكن القول أن الشركة باختيارها للتوجه التحليلي قد وزعت جهدها بين التوجه الدفاعي والتوجه االستباقي .ويتجلى تطبيق
الشركة للتوجه التحليلي في قيامها بنطوير تحليل شمولي من أجل التكيف مع املستجدات الطارئة في السوق ،واستخدامها لوسائل التخطيط
ً
االستراتيجي عند صياغة أهدافها ،وتوظيفها ألنظمة املعلومات في عملية اتخاذ القرارات .وتبعا لذلك فقد ركزت الشركة جهودها على تطوير
املمارسات التي تعزز الفاعلية في إدارة املوارد البشرية من خالل تطوير عالقات عمل إيجابية ،وإذ تتسم املوارد البشرية في الشركة بالتنوع فقد
استخدمت الشركة املوظفين الذين يمتلكون خبرات متنوعة لتدريب املوظفين على التنوع ،ولعل ذلك هو السبب وراء تأثير التوجه التحليلي في
تنوع املوارد البشرية .وفي حدود علم الباحث فإنه ليس هنالك دراسات سابقة تتفق أو تختلف مع هذه النتيجة.
• ال يوجد أثر للتوجه االستجابي في تنوع املوراد البشرية في سنتروسوبرماركت ،ولعل السبب هو أن اهتمام الشركة ال يقتصر على انتظار أفعال
ً
الشركات املنافسة والرد عليها ،بل ظهرت الشركة بتوجه دفاعي تحليلي في املقام األول .وقد أظهرت نتائج التحليل الوصفي املشار إليها مسبقا إلى
أن درجة اهتمام الشركة بالتوجه االستجابي جاءت متوسطة حيث ال تركز الشركة بشكل كبير على االستثمار في نظم املعلومات االستراتيجية في
سبيل االستجابة ملتطلبات االسواق ،وال تسعى الشركة كذلك بشكل كبير إلى ابتكار الوسائل التكنولوجية التي من شأنها مواجهة مخاطر الطلب
غير املؤكد على منتجاتها ،كما أن الشركة تنظر إلى بيئة اعمالها بأنها مستقرة إلى حد ما.
• ال يوجد أثر للتوجه االستراتيجي االستباقي حيث أن الشركة وإن كانت مهتمة بتحقيق أهدافها على املدى البعيد وسعيها املستمر للبحث عن
املنتجات الجديدة إال أ نها تكتفي بالتوجه الدفاعي الذي يمكنها من حماية مركزها التسويقي ويمكنها من التركيز على االبتكار والتنافسية وتقديم
املنتجات املنشودة التي ترض ي زبائنها بأقل التكاليف .وعليه ،لم تتأثر ممارسات إدارة املوارد البشرية في الشركة بذلك ،ومنها ممارسات إدارة تنوع
املوارد البشرية.
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 .3.3التوصيات:
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج أوصت الدراسة بما يلي:
• أن تقوم شركة سنتروسوبرماركت بتحقيق التوازن بين توجهاتها االستراتيجية حيث أظهرت النتائج أن بعض التوجهات مثل التوجه الدفاعي
والتحليلي ذات أثر في تنوع املوارد البشرية مقابل التوجه االستجابي والتوجه االستباقي التي تبين أنها ال تؤثر في تنوع املوارد البشرية.
• أن تولي شركة سنتروسوبرماركت مزيد من االهتمام لجودة املنتجات باستخدام وسائل الجودة ،وتفعيل سيناريو (ماذا لو) في اتخاذ قراراتها
املستقلة لتحسين مستوى توجهها االستباقي.
• أن تهتم شركة سنتروسوبرماركت بتحسين استجابتها ملتطلبات األسواق املختلفة من خالل االستثمار في نظم املعلومات االستراتيجية ،وتفعيل
استخدام الوسائل التكنولوجية للتنبؤ بمخاطر الطلب على منتجاتها ،وذلك من أجل تعزيز توجهها االستراتيجي االستجابي.
• أن تستمر شركة سنتروسوبرماركت بتفعيل الخطط التدريبية في الشركة بما يحسن من مهارات العاملين فيها ويزيد من دافعيتهم لزيادة اإلنتاجية
ً
ً
في هذه الشركة بحيث تصبح منافسا حقيقيا في السوق األردني.
فعال في دعم القدرات ّ
• االستفادة من األنشطة الداخلية في سنتروسوبرماركت في تبني دور ّ
املميزة للشركة ابتداء من تخفيض التكاليف عن طريق
تقليص النفقات غير الضرورية وتحسين الجودة من أجل تحقيق مزايا تنافسية مستمرة.
• االستفادة من املوظفين الذين يمتلكون خبرات وظيفية متنوعة في تعليم املوظفين الجدد ضمن سياق برامج التدريب الداخلي ،مع األخذ بمظاهر
التنوع ومنها التنوع الثقافي ،وذلك من أجل تقليل الفروق بين العاملين وتجاوزها خاصة تلك املتعلقة بالجنس والعمر والجنسية أو العادات
والتقاليد.
• استحداث إدارة مستقلة للتنوع تضم مختصين بكل ما يتعلق بتنوع املوارد البشرية تهدف إلى العناية بقضايا التنوع وتعمل على تحسين إدراك
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.
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أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية....

االستبانة في صورتها النهائية
عزيزي املستجيب /عزيزتي املستجيبة  .....................................املحترم (ة)
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت" تهدف إلى الكشف عن أثر التوجه االستراتيجي على تنوع
املوارد البشرية في سنتروسوبرماركت .أرجو اإلجابة على فقرات االستبانه بحسب ما ترونه مناسبا علما بأن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية
وإلغراض البحث العلمي.
ً
ً
شاكرا لكم تعاونكم وجهودكم املبذولة وجزاكم هللا خيرا
الباحث :الدكتورأحمد البطاينة

الجزء األول :هذا الجزء مخصص للبيانات الشخصية للموظف:
الرجاء وضع إشارة (√) في املكان املناسب:

1.
2.

3.

4.

النوع االجتماعي
ذكر
املؤهل العلمي
ثانوية عامة فأقل

أنثى

◻

دبلوم متوسط

◻

بكالوريوس

◻

◻

 10–6سنوات

◻

 15-11سنة

◻

 16سنة فأكثر

◻

أقل من  25سنة

◻

 35 – 26سنة

◻

 45 – 36سنة

◻

 46سنة فأكثر

◻

دبلوم عالي
الخبرة الوظيفية
 5سنوات فأقل

◻
◻

◻

العمر

الجزء الثاني :فقرات االستبانة
يرجى وضع إشارة (√) أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها عليك وفق درجات املقياس إلى يسارالصفحة.
التوجه االستراتيجي
الفقرة

الرقم

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة

التوجه االسترتيجي الدفاعي
يتم االهتمام بالوسائل التي تهدف لحماية الوضع التسويقي
.1
لسنتروسوبرماركت.
يمتاز التوجه االستراتيجي للشركة بالطابع الدفاعي بقدرة على توفير
.2
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.
تميل سنتروسوبرماركت الى دعم أنشطة التوجه االستراتيجي من أجل
.5
تقليل تكاليف منتجاتها.
التوجه االسترتيجي التحليلي
6

تقوم سنتروسوبرماركت بالتأكيد على التنسيق الفعال بين مختلف
املجاالت الوظيفية.
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أثر التوجه االستراتيجي في تنوع املوارد البشرية....
تدعم أنظمة املعلومات في سنتروسوبرماركت عملية اتخاذ القرارات.
7
تستخدم سنتروسوبرماركت مختلف وسائل التخطيط االستراتيجي في تبني
8
أهدافها.
تستخدم سنتروسوبرماركت مخرجات أنظمة الرقابة واملعلومات اإلدارية
9
وتحليلها ألغراض التخطيط
عادة ما يتم تطوير تحليل شمولي بهدف التكيف مع االمور الطارئة عندما
10
تواجه سنتروسوبرماركت قرار رئيس ي
التوجه االسترتيجي االستباقي
سنتروسوبرماركت مستعدة لتحمل الخسارة على املدى القصير مقابل
11
نجاح أهدافها في املدى البعيد
تسعى سنتروسوبرماركت باستمرار إلى البحث عن املنتجات الجديدة التي
12
تقود إلى تميزها
تؤكد سنتروسوبرماركت على جودة املنتجات من خالل استخدام وسائل
13
الجودة
يلجأ متخذي القرارات في سنتروسوبرماركت إلى استخدام أسلوب (ماذا ـ
14
لو) في تحديد أعمالها املستقبلية
التوجه االسترتيجي االستجابي
يساهم التوجه االستراتيجي لسنتروسوبرماركت باالستجابة السريعة
15
للفرص والتهديدات التي تواجه شركة ألبان اليوم من خالل استغالل
الكفاءات الجوهرية للعاملين
يتم تحقيق التوجه الذي يعكس معدل الربح والخسارة التي تجنيها
16
لسنتروسوبرماركت بسبب قيامها بسلوك معين.
تستثمر اإلدارة العليا لسنتروسوبرماركت في نظم املعلومات االستراتيجية
17
بما يحقق سرعة اإلستجابة ملتطلبات االسواق املختلفة
تؤكد اإلدارة العليا لسنتروسوبرماركت على إبتكار وسائل تكنولوجية
18
معاصرة ملواجهة مخاطر الطلب غير املؤكد على منتجاتها
يتم توليد قيمة مضافة ألنشطة سنتروسوبرماركت ومنتجاتها عن طريق
19
توزيعها وتشكيلها للموارد ضمن بيئة األعمال املتغيرة.

تنوع الوارد البشريه:
موافق بشدة
الفقرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

تسعى شركة سنتروسوبرماركت لتشجيع روح العمل الجماعي
بين العاملين
يتميز العاملون في شركة سنتروسوبرماركت باملقدرة على
العمل في األقسام املختلفة
تسعى شركة سنتروسوبرماركت لرفع كفاءة العاملين من خالل
التدريب املستمر.
يتم تحفيز العاملين في شركة سنتروسوبرماركت لتقديم
جهودات إضافية
تقوم اإلدارة العليا في شركة سنتروسوبرماركت بتشجيع
العاملين أصحاب املهارة العالية
تتوفر املهارة والدقة عند العاملين في شركة سنتروسوبرماركت
يتم استقطاب العاملين من أصحاب املهارة في شركة
سنتروسوبرماركت
تتابع اإلدارة العليا مهارة العاملين أثناء العمل في شركة
سنتروسوبرماركت
يجد العاملون في شركة سنتروسوبرماركت أنهم قادرون على
أداء املهمات في الوقت املحدد.
يتم تقييم أداء العاملين في شركة سنتروسوبرماركت كلما دعت
الحاجة إلى ذلك
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