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ال ُملخص:
لمنظمات االتصاالت الكويتية ،من خالل معرفة
دراسة ّ
سببية ،هدفت لتفحص أثر رأس المال العالئقي في أداء األعمال ُ
تصورات وآراء موظفيها ،واحتمالية استخدامهم لمؤشرات رأس المال العالئقي ،لرفع مستويات أداء األعمال .اعتمدت منهجية تحليلية،

الشركاء
حيث قاست أثر رأس المال العالئقي ) (RCبمكوناته الثالثة (التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
االتفاقيات ،العالئق مع ُ
ّ
العمالء) في أداء األعمال ) (BPلمنظمات
العمالء ،والمعرفة حول ُ
المزودين و ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
اإلستراتيجيين و ُ

المعاينة
االتصاالت في دولة الكويت )ُ .(KTO
وجمعت البيانات عن طريق االستبانة ،وتم اختبار صدقها وثباتها ،وتمثلت وحدة ُ
المستجيبة (ُ )118موظفا ومدي ار ،واستخدمت الدراسة التقنيات اإلحصائية
بالمديرين والموظفين اإلداريين ،فبلغ عدد أفراد العينة ُ

المختلفة إلجراء التحاليل الالزمة .وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج ،أبرزها :وجود أثر قوي وإيجابي لرأس المال العالئقي في أداء
ُ
األعمال لمنظمات االتصاالت الكويتية ،حيث باستطاعة قادة ومديري تلك المنظمات إدارة رأس المال العالئقي ،من أجل تحسين
كفاءة مستويات األداء على المدى البعيد.

الكلمات المفتاحية :إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية ،إدارة المعرفة ،رأس المال العالئقي ،أداء األعمالُ ،منظمات االتصاالت
سببية.
الكويتية ،دراسة ّ

تمهيد:

المتضمنة لمكونات
سعت البعض من الدراسات اإلدارّية ،إلى تطوير نماذج
ّ
عملية لألصول المعرفية التشغيلية في المنظمة ،و ُ
رأس المال الفكري ) ،(Intellectual Capital Componentsوعالئقها االرتباطية مع أداء األعمال (Andreou & Bontis,

) ،2007; Booker, Bontis & Serenko, 2008وذلك في إطار الرؤية القائمة على الموارد )(Resources-Based View
في إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية) ،(Hasan, Mohammad & Alam, 2017, 65حيث ال تُستثنى الموارد غير الملموسة
) (Intangible Resourcesمن باقي الموجودات المنظمية ) ،(Kristandl & Bontis, 2007كون ُمحددات تطوير األداء

وازدهار االقتصاديات الوطنية ،باتت اليوم تتوقف بشكل ُمباشر ،على مدى كفاءة تلك المنظمات في امتالكها األصول المعرفية،

وتحقيق الفائدة القصوى من استعمالها واالنتفاع منها.

المنظمي ألي ُمنظمة أعمال ،
)ُ :Carlucci, Schiuma, Sole, and Linzalone (2009, 1يمكن تمييز المناخ ُ
مالمح ُمتميزة ،تتضمن تركيبة متوائمة من بعض الموارد الفكرية (غير الملموسة) حيث تُمثل األبعاد الثالثة التالية:

لقد قال
عد ِة
من خالل ّ
البعد األخير بـ"رأس المال العالئقي" ).(Relational Capital
البعد العالئقي .وُيطلق على ُ
البعد الهيكلي ،و ُ
البعد البشري ،و ُ
ُ
بأنه ُيمثل مجموعة العالقات ما بين األطراف الداخلية للمنظمة،
عرفا رأس المال العالئقيُ :
)ّ Hsu and Wang (2010, 3
فه) Liu, Ghauri, and Sinkovics (2010, 239-240بأنه ذلك المكون
وعمالء .بينما عر ُ
وأطرافها الخارجية من ُشركاء وزبائن ُ
(الفكري) الذي ينشأ وينشط في المنظمة ،جراء تفعيل وانتشار مبدأ الثقة ) ،(Trustبين موظفي األقسام ووحدات األعمال المختلفة،

ويقوم هذا المكون على عدة أبعاد ،هي :عالقات الموظفين ببعضهم داخل األقسام المختلفة ،وعالقات ُموظفي شبكات ووحدات
المتعددة ببعضهم ،وباإلضافة إلى عالئق كافة موظفي المنظمة ،مع زبائنها وعمالئها.
األعمال ُ
ولما كان هذا المفهوم ذا ُبعد جدلي من حيث تسميته (ال فحواهُ) ،تجدر اإلشارة إلى وجود بعض من االختالفات بين الباحثين
ّ
الكتاب في مجال إدارة المعرفة ورأس المال الفكري ،حول تسمية هذا األصل الفكري ،فعلى سبيل المثال ،كان قد عبر
األكاديميين و ُ
ُكل من ) ،Stewart (1997, 142)،Edvinsson and Malone (Skandia Report, 1997, 44نجم ( ،)335 2008مسودة
( ،Pongpearchan (2016, 439) ،Zeinoddini, Esfahani, and Soleimani (2015, 329)،)938 ،2011عن هذا

فضل آخرون
تسميته" :بـرأس المال التواصلي" أو "رأس مال
األصل المعرفي "برأس المال الزبائني") ،(Customer Capitalبينما ّ
ُ
المستهلك" )(Montazari, Mollahosseini (Consumer Capital
االتصاالت") (Communicative Capitalأو "برأس مال ُ
) ،& Forghani, 2013في حين هناك من أطلق عليه "رأس المال العالئقي" (Bhatti & Zaheer, 2014, 189; Taie, 2014 ,
).164; Rad & Oliadonighi, 2015, 47; Anuonye, 2016, 42; Singh, Singh & Malik, 2016

العليا من األداء ،بفضل
ولذلك ،فإن منظمات األعمال الذكية تسعى اليوم إلنشاء القيمة لها ،من خالل تحقيقها للمستويات ُ
ُيعزى لمكونات رأس المال الفكري :رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي ُمجتمعة (مع مكون رأس المال العالئقي)
(Nejadirani, Namvar, Rasouli & Yadegari, 2012; Fadaei, Taleghani & Noghlebari, 2013; Sharabti,
).Nour & Jabali, 2013, 86; Ciger & Topsakal, 2015
بأنه :الناتج النهائي لجميع المهام واألنشطة ،فضال عن األدوات والوسائل
عرف أداء األعمال )ُ ،(Business Performance
وُي ّ

المستخدمة من قبل (المديرين األكّفاء) وباقي العاملين ،في شتى المستويات اإلدارية واألقسام الوظيفية المختلفةُ ،بغية تحقيق األهداف
ُ
ِ
المطلوبة ) ،(Simons, Davila, and Kaplan, 1999, 15ويؤكد على ذلك بعض الشيء ُكل من(Raza, 2013, 70; Sami, :
المخرجات لجميع األدوات والوسائل
) .Arshad & Ashraf, 2014واتفاقا مع ما سبق ،فقد ُعرف األداء على ُ
أنه :حصيلة ُ
(الشمري ،مقبول للنشر).
المتبعة ،للقيام بالمهام الوظيفية لرأس المال البشري ،المتوج عليه إنجازها
واألنما واألسالي
ّ
ُ
فهناك من قاس أداء العمل ،من خالل :اإلنتاجية ) (Productivityوالربحية ) (Profitabilityوالقيمة السوقية (Market
)(Seleim, Ashour & Bontis, 2004; Sharabati, Jawad & Bontis, 2010; Banimahd, :Valuation
Mohammadrezaei & Mohammadrezaei, 2012; Sharabati, Nour & Shamari, 2013; Sharabati, Shamari,
)( ،Nour, Durra & Moghrabi, 2016الشمري2013 ،؛ الناصر ،)2016 ،وذلك من خالل عشرة مؤشرات ثابتة.

وفي إطار البحث في العينة المتناولة بهذه الدراسة (قطاع االتصاالت) ،فقد نجم عن الثورة الهائلة للمعلومات واالتصاالت
مجموعة من التحديات ،أضحت في إزاء ُمواجهة جميع منظمات األعمال واالتصاالت ،بحيث أصبحت تلك المنظمات ُملزمة
لمواكبتها ،ومن أهم تلك التحديات :حدوث التغيرات الجوهرية في حاجات الزبائن وتفضيالتهم ،األمر الذي فرض بدوره على شركات

االتصاالت ،امتثالها لمتطلباتهم ورغباتهم ،والسعي الدؤوب إلرضائهم (الشمري ،)5 ،2013 ،من خالل تحسين ورفع كفاءة أدائها،
أضف إلى ذلك اعتماد هذا القطاع بكل أبعاده على طاقات االبتكار البشرية ) .(Sharabati et al., 2013, 33وبناء على ما تقدم
فقد انبثقت ُمشكلة الدراسة.
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إشكالية الدراسة:

المنظمات العربية،
ُيعد مفهوم رأس المال العالئقي في تطوره حديثا ،فهو حتى هذا اليوم لم ُيدرك بشكل كامل من قبل الكثير من ُ
وال ازل تعريفه وتصنيف مكوناتهُ ،يش ّكالن موضع جدل ،فضال عن قياسه في األداء المؤسسي ،ذلك أن مهمة قياسه تُعتبر المهمة
األصع (وليست ال ُمستحيلة).
العلمية حول هذا الموضوع ،وارتباطه بجميع
وعلى صعيد البحث العلمي ،فباإلضافة إلى ُندرة األبحاث األكاديمية والدراسات
ّ
صعوبة إدارة مكونات رأس
المنظمات الكويتية ،فقد أشار الناصر (ُ )97 ،2016منوها على" :ضرورة إدراك منظمات األعمال ،ل ُ

قياسه أوال" .وبناء على ما تقدم من إشكالية ،ستسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على
فعال ،ما لم يتم
ُ
المال الفكري بشكل أمثل و ّ
التساؤالت اآلتية.

أسئلة الدراسة:

إن هناك جملة من التساؤالت ،ستسعى الدراسة للتعرف على إجابات محددة لها ،وهي كاآلتي:
ّ
 .1السؤال الرئيس األول :ما مدى تأثير رأس المال العالئقي ،في أ داء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت؟

ونظراً لتقسيم رأس المال العالئقي (كمتغير ُمستقل) في هذه الدراسة إلى ثالثة عناصر ،تتفرع التساؤالت الثالثة اآلتية:
االتفاقيات ،في شركات االتصاالت في دولة الكويت؟
 ما مستوى أهمية ُمؤشر التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
ّ
العمالء ،في شركات االتصاالت في دولة الكويت؟
 ما مستوى أهمية ُمؤشر العالئق مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
العمالء ،في شركات االتصاالت في دولة الكويت؟
 ما مستوى أهمية ُمؤشر المعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ

 .2السؤال الرئيس الثاني :ما مستوى أهمية ُمؤشرات أداء األعمال (كمتغير تابع) ،في شركات االتصاالت في دولة الكويت؟

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة:

 :Ho1ال يوجد أثر لرأس المال العالئقي ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،عند مستوى داللة (.)α≥0.05
وتتفرع عن الفرضية الرئيسة ،الفرضيات الثالث الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى:

االتفاقيات ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت،
 :Ho1-1ال يوجد أثر للتحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
ّ
عند مستوى داللة (.)α≥0.05
الفرضية الفرعية الثانية:

العمالء ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة
 :Ho1-2ال يوجد أثر للعالئق مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
الكويت ،عند مستوى داللة (.)α≥0.05
الفرضية الفرعية الثالثة:

العمالء ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة
 :Ho1-3ال يوجد أثر للمعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
الكويت ،عند مستوى داللة (.)α≥0.05

أهمية الدراسة:

الجهود العلمية في حقل إدارة
 .1بالنسبة للدارسين والباحثين واألكاديميين ،قد تُضيف هذه الدراسة إضافة نوعية لألدب النظري و ُ
المعاصرة.
الموارد البشرية اإلستراتيجية ،وإدارة المعرفة ُ
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الممارسين ،كلما زادت معرفتهم بعناصر رأس المال العالئقي وأدركوا المؤشرات
 .2بالنسبة للقادة اإلستراتيجيين والمديرين وجميع ُ
المالئمة لقياسه ،زاد مدى قدراتهم على قياسه ( ،)Measuredوبالتالي إدارته ( (Managedبالشكل األمثل ،سعيا لتحسين
مستويات األداء.
 .3كما تكمن أهمية الدراسة بتناولها لجهة هامة جدا وهي شركات االتصاالت الكويتية ،ذلك أن جميع المنظمات المحلية على
تحمله من دور في تحسين ُمستويات األداء المختلفة .فضال
اختالف أنواعها ،باتت اليوم تُولي هذه الجهة أهمية ُعظمى ،لما قد
ُ
عن أن كون هذه الدراسة تُعتبر من أولى الدراسات حول هذا الموضوع تطبيقيا في صناعة االتصاالت الكويتية.

هدف الدراسة:
يتلخص الهدف الرئيس لهذه الدراسة ،بقياس أثر رأس المال العالئقي في أداء األعمال لشركات االتصاالت الكويتية ،وذلك من

(المؤشرات) لكل ُمتغير وارد في الدراسة ،والتي قد تساعد القادة اإلستراتيجيين
خالل :تحديد وتعريف أهم السمات الجوهرية ُ
ومستشاري التخطيط اإلداري ،على تعظيم إنتاجية رأس المال العالئقي ،وذلك في شركات االتصاالت المتناولة ،فضال عن
المنظمات والقطاعات األخرى المختلفة.

أنموذج الدراسة:

اتفق كُل من ) ،Bontis (1998و) ،Sharabati et al. (2010و)Sharabati, Nour, and ،Sharabati et al. (2013
) ،Naser Eddin (2013و )،Sharabati et al. (2013) ،Sharabati, Radi, Nour, Durra, and Moghrabi (2013
و) ،Sharabati et al. (2016والشمري ( ،)2013والناصر ( ،)2018على تقسيم رأس المال العالئقي إلى ثالثة مكونات:

الشركاء
التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
المزودين والزبائن ،والمعرفة حول ُ
االتفاقيات ،العالقات مع ُ
ّ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
المزودين والزبائن .وسوف تعتمد هذه الدراسة كما هو مبين في الشكل رقم ( )1المكونات المذكورة كمتغيرات ُمستقلة،
اإلستراتيجيين و ُ
وأما المتغير التابع فيتمثل في أداء األعمال الذي ُسيقاس من خالل المؤشرات (التي ستُعرض في المصطلحات اإلجرائية).

)(Ho1

المتغير ال ُمستقل )(Independent Variable
رأس المال العالئقي )(Relational Capital

المتغير التابع )(Dependent Variable
أداء األعمال )(Business Performance

التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص
واالتفاقيّات
(Strategic Alliances, Licensing,
))& Agreements (ALA

)(Ho1-1

العالقات مع الشُركاء وال ُمزودين والعُمالء
(Relations With Partners,
))Suppliers, & Clients (R.PSC

)(Ho1-2

المعرفة حول الشُركاء وال ُمزودين والعُمالء
(Knowledge About Partners,
))Suppliers, & Clients (K.PSC

اإلنتاجيّة )(Productivity
الربحيّة )(Profitability
سوقيّة (Market
القيمة ال ُ
)Valuation

)(Ho1-3

الشكل ( )1وهو نموذج الدراسة ،استنادًا إلى المصادر اآلتية:
) ،Sharabati et al. (2013و) ،Sharabati et al. (2016والشمري ( ،)2013والناصر ( ،)2016والناصر (.)2018
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المصطلحات اإلجرائية:
ُ
عرف رأس المال العالئقي على أنه معرفة
 رأس المال العالئقي )) :(Relational Capital (RCفي هذه الدراسة ُي ّ
وموزعين،
المرتبطة ،بعالئقها مع األطراف الخارجيين من ُعمالء وزبائن ،وشركاء ُ
وموردين ُ
وحلفاء إستراتيجيينُ ،
المنظمة ُ
المستفيدة من ذوي المصلحة ) (Stakeholdersفي المجتمع المحلي .وبالتالي فإن هذا
باإلضافة إلى كافة المجموعات ُ
الشركاء اإلستراتيجيين
األصل الفكري يكون ُمتجسدا في :التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
االتفاقيات ،والعالقات مع ُ
ّ
العمالء.
العمالء ،والمعرفة عن ُ
المزودين و ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
و ُ

 أداء األعمال )) :(Business Performance (BPفي هذه الدراسة سيتم قياس األداء من خالل :القيادة في الصناعة،
المنتجات الجديدة ،وأداء ونجاح أعمال
المستقبلية ،والرد بشكل عام على المنافسة ،ونسبة النجاح في تسويق ُ
والتطلعات ُ
الشركة بشكل عام ،ومعدل إنتاج الموظف ،ومعدل إنتاجية العملية (الحركة) ،ونمو األرباح ،ونمو المبيعات ،والقيمة السوقية
للشركة (قيمة األسهم).
ُ منظمات االتصاالت الكويتية ) :(KTOوهي جميع شركات االتصاالت في دولة الكويت ،وهي :شركة زين لالتصاالت
)) ،(Mobile Telecommunication Company (K.S.C.Zainشركة أوريدو (Ooredoo International
) ،communication companyوشركة فيفا لالتصاالت ).(Viva Telecommunication

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

لطالما أعتُبر العصر الصناعي ،عصر ُقوة وأهمية "رأس المال المادي" ،والذي كانت تُمثله "اآللة" ،حيث هيمنت اآللة
تصدر كتاب "ثروة األمم" (The Wealth of
المؤرخة مع
ّ
بسيطرتها لفترات طويلة ،بلغت أوجها مع ظهور الثورة الصناعية ُ
) Nationsللمفكر االقتصادي "آدم سميث" ) (Adam Smith, 1776وظلت مستمرة على هذا الحال ،حتى منتصف القرن
ُ
ُ
ُ

المنصرم (نجمّ .)287 ،2008 ،إال أنه باتت ُهناك حقيقة ال ُيمكن إنكارها في عالم المنظمات واألعمال اليوم ،وهي :أن األصول
ُ
يد أهمية على
ز
وي
بل
،
ية
ر
جوه
يقل
ال
مال"
أس
ر
"
ل
ك
تش
اليوم
باتت
ية،
ر
البش
الخصائص
و
ات
ر
د
ق
ال
أسها
ر
وعلى
ية،
ر
الفك
و
فية
ر
المع
ُ
ُ
ُّ
"رأس المال المادي والتمويلي" (جرادات ،المعاني والصالح ،)219 ،2011 ،وإن تلك األصول الفكرية هي ما تُعرف "برأس المال

الفكري" )(Soedaryono, Murtanto & Prihartini, 2012; Wu, Lee & Wang, 2012; (Intellectual Capital
).Makki & Lodhi, 2014; Nargesi & Veiseh, 2015; Sajedi & Nia, 2015

في هذا الصدد ،قال نجم ( :)2010أن الال ملموسات أو (األصول الال ملموسة) أو (رأس المال الفكري) ،كلها تسميات
"المحاسبون" على استخدام مصطلح (األصول غير الملموسة) ،أما "االقتصاديون"
مترادفة ُمعبرة عن نفس المضمون ،ولكن اعتاد ُ
"اإلداريون" على تفضيل واستعمال مفهوم "رأس المال الفكري".
فيستخدمون اصطالح (موارد أو أصول المعرفة) ،في حين دأب
ّ
الرئيس و ِ
الحرج Critical

المنظمات واألعمال اليوم ،هي الالع
وعليه فقد أضحت مكونات رأس المال الفكري ،في عالم ُ
المؤدي إلى تحقيق العوائد على االستثمار في رؤوس األموال المادية والمالية على حد سواء ،وباإلضافة إلى تحقيق
)ُ ،Player
المستدامة )(Zin & Adnan, 2016; Zhicheng, Zhuoer, Shing (Sustainable Profitability
الميزة التنافسية والربحية ُ
& Wah, 2016: Obeidat, Abdullah, Aqqad, Akhoershiedah & Maqableh, 2017; Hasan, Mohammad
).& Alam, 2017
ولما كانت مكونات رأس المال الفكري ،تلع الدور الرئيس وبالتداؤب ) (Synergyفيما بينها ،في التأثير برفع مستويات
ّ

اإلنتاجية ،وبالتالي رفع مستويات الربحية ،إذن فال يمكن لمنظمات األعمال ،تهميش وظائف عناصر رأس المال العالئقي أو
اعتباره ذو أدوار ثانوية (إال من خالل اإلثبات النسبي بالنتائج العلمية لألبحاث التطبيقية ،ومع ذلك ،فحتى لو ثبت عدم وجود
العالقة ما بين رأس المال العالئقي واألداء للعمل ،فإن تعميم تلك النتائج يتطل

الحذر الشديد ،كونها مرهونة بظروف بحثية ووقت

وبيئة ُمعينة فحس ).
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ُسس الرئيسة الواقعة على كاهل المنظمات ،لبناء رأس المال العالئقي فيها ،وهي على
ويود الباحث هنا أن ُيشير إلى أهم األ ُ
النحو اآلتي:

أو ًال :توجه المنظمات للزبون ،حيث جاءت الرؤية الجديدة اليوم ،والقائمة على أولوية الزبون وتلبية احتياجاته ورغباته ،وهي ما تُسمى
(بالقيمة الخارجية) للشركة ).(Extrinsic Value
ن
(المنافسين) ،وإنما اإلدراك والوعي
ثاني ًا :الوعي بالزبو  ،حيث لم يعد االقتراب من الزبون كافيا في بيئة ،يتنافس فيها شتى الالعبين ُ
المضاعف بمتطلبات وتفضيالت الزبون.
ُ
المحقق للقيمة األكبر للمنظمة في عالم األعمال ،ومن تلك الدالئل
المؤشرة ،بأن العالئق الزبائنية أضحت المصدر ُ
ثالث ًا :الدالئل ُ
( :)1أن الزبائن في نهاية األمر ُهم من يتكفلون بدفع فواتير الشركة ،فالقيمة النقدية لرأس المال العالئقي حقيقية ،وهي التي تنشأ
جراء إنشاء المنظمة للقيمة الشاملة للزبون ) :)2( ،(Total Customer Valueوالء الزبون الذي يتحقق جراء عالقة الشركة
ّ
بالزبون (سواء كان ماديا من خالل ُمعاودة الزبون
للتبضع والشراء ماديا ،أو إلكترونيا من خالل معاودة ولوج الزبون للمواقع
ّ
اإللكترونية في تجارة التجزئة) ،األمر الذي ُيدلل ويؤكد والء الزبون على المدى البعيد (نجم.)148-147 ،2010 ،
حقائق حول رأس المال العالئقي:

حيث ُيسلط الباحث الضوء على بعض من الحقائق ،التي تحكم العالقة بين الزبون ومنظمات
فيما يلي الشكل رقم (،)2
ُ
األعمال ،وهي:
سيبلغ نمطياً من ثمانية
العلمية و
ُ .1تؤكد الحقائق
التجريبية بأن الزبون غير الراضيُ ،
ّ
ّ
( )8إلى عشرة ( ) 10من األفراد اآلخرين ،عن تجربته الفاشلة في تعامله مع

المنظمة.
 .2لمنظمات األعمال اإلمكانية ،في زيادة ِنسب أرباحها بما يقارب ( ،)%85وذلك من
خالل تكرار ُمعادوة الزبون السنوية بنسبة ( )%5فقط.
المنتج أو الخدمة للزبون الجديد ما يقارب
المنظمة لبيع ُ
 .3تبلغ نسبة إمكانية ُ

المعتاد تبلغ نسبة (.)%50
( ،)%15في حين إمكانية بيع المنتج للزبون ُ
 .4إن الزبائن ذوي الشكاوى ،سيقومون بمعادوة الشراء من المنظمة ثانية بنسبة

( ،)%70وذلك إذا ما استجابت المنظمة لحاالت شكاواهم والبت بها ،وتحسين

المنتجات ،التي ُقدمت الشكاوى حولها.

 .5إن أكثر من ( )%90من شركات األعمال التي تعمل بأنشطة التجارة اإللكترونية،

المدعمة بالتجارة اإللكترونية،
لم ترقى إلى تحقيق نسبة (التكامل في المبيعات) ُ
وذلك بالرغم من أن التجارة اإللكترونية تمثل مصد ًرا جديداً من مصادر تقوية إدارة
عالقات الزبون كما يرى البعض.

الشكل رقم ( )2المتعلق بحقائق حول رأس المال العالئقي اعتماداً على المصادر( :نجم330 ،2008 ،؛ نجم.)151 ،2010 ،

والء الزبون ):(Customer Loylty

يتمحور الدور األساسي الواقع على عاتق إدارة المعرفة في منظمات األعمال الذكية والمتطورة ،حول تكوين القاعدة المعرفية

بالعمالء ،وذلك من خالل تشكيل قنوات اتصال مفتوحة ومتنوعة مع كافة الشرائح منهم ،بهدف دراسة وإدراك
الشاملة بكل ما يتعلق ُ
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المقدمة إليهم ،فضال عن تخصيص األوقات الكافية لسماع شكاواهم ،والعمل على تقديم
المنتجات أو الخدمات ُ
مدى رضاهم حول ُ
أفضل الحلول لمشكالتهم.

بل إن االتجاه الحديث إلدارة عالئق الزبون ) (Customer Relations Managementيقوم على ما هو أبعد من ذلك

المنتج أو الخدمة التي يريدها من المنظمة .في هذا السياق ،وألجل تفعيل دور إدارة
بكثير ،وهو إشراك الزبون في إعداد وتطوير ُ
المعرفة ،في إطار إدارة عالقاتها مع الزبائن والعمالء ،فإن ذلك الدور يضطلع بمهمتين أساسيتين ،هما:
أو ًال :إنشاء الزبون (العميل) :وهذه المهمة كما اعتبرها "بيتر دراكر" ) (P. Druckerهي األهم على اإلطالق للقيام باألعمال
والمشاريع ،ومن البديهي أن هذه المهمة ترتبط بدور وإسهام إدارة المعرفة مع الوظائف األخرى لإلدارة اإلستراتيجية في البحث عن

ُسس تقليدية مثل :الظروف السكانية ،العوامل النفسية ،العوامل الجغرافية ،الظروف
الشرائح السوقية الجديدة (سواء القائمة منها على أ ُ
المتمثلة بالحاجات المتجددة للزبائن ،والتي يضطلع دور إدارة المعرفة
ُسس ُ
االجتماعية والثقافية ،وغيرها) ،أو القائمة على األ ُ
األساسي في دراستها وتطويرها (مثل :أنشطة التحسين المستمر للمنتجات والخدمات الحالية ،واالبتكار للمنتجات والخدمات الجديدة).

الموالين للشركة ،حيث يمثلون في
ثانياً :التركيز على الزبائن ُ
المالئمين ) :(Right Customersوهم طبقة الزبائن االعتياديين و ُ
المقدمة لهم ،في سبيل
كثير من األحايين ،السب الرئيس لتحقيق األرباح لها ،بشكل أكبر من تكبدها التكاليف جراء خدماتها ُ

المحافظة عليهم (نجم.)155 ،2010 ،

ملكية العالمة ):(Brand Equity
ُحقوق ّ
المقيدة ُمحاسبيا في قوائم الدخل المالية
تتضمن حقوق ملكية العالمة التجارية قيمة مالية ُعظمى ،ضمن باقي الموجودات ُ
الرخصة"
المتمثل في ما ُيسمى بحق "منح ُ
والموازنات للشركة ،وذلك من خالل جانبين على األقل ،أما الجان األول :فهو ُ

) (Lincensingأو "حق االمتياز" ) (Franchisingالذي تُعطيه الشركة للمؤسسات والجهات الرسمية األخرى في استخدام
عالمتها التجارية ،مقابل الحصول على ِ
النس المعينة من األرباح في صالح الشركة المانحة للعالمة (كما هو الحال في وكاالت
ُ

السيارات المحلية في الكويت مثال ،أو شركات مطاعم ماكدونالدز األمريكية ) (McDonald’s Companyوالتي تُقدر قيمتها
السوقية بما يزيد على ( )$120بليون دوالر ) ،(Macroaxis LLC, 2018وذلك بفضل ُيعزى إلى استعمال الجهات األخرى

لحقوق ملكيتها في العالمة التجارية) .وأما الجان

الثاني :فهو المتعلق بالجوان

النفسية والعاطفية لدى الزبائن ،حيث أثبتت النتائج

المستمعة لشكاواه والدارسة الحتياجاته.
والتجارب التسويقية بأن وعي الزبون ووالئه ،يكون بالشكل األكبر للشركة ُ

المتطلبات اآلتية كما يقول نجم (- 339 ،2008
بناء على ما تقدم ،فإن إدارة المعرفة ُملزمة باستعمال مواردها الزبائنية وفق تحقيق ُ
:)340
المنظمة مع زبائنها الهامين ،مما يؤدي إلى التدخل السريع لحل
المتسببة بتدهور عالقات ُ
 .1الوقوف على أهم عوامل اإلخفاق ُ
مشكالت الزبون.
الموالين.
 .2ضمان ُمحافظة المنظمة على رفع معدالت ُمعاودة الزبائن ُ
السبل لالتصال معه.
 .3اإلصغاء والحوار ّ
الفعال مع الزبون ،من خالل توفير أفضل ُ

العمالء ،حيث تفقد المنظمات أحيانا نسبة من عمالئها لظروف تتعلق
 .4الوقوف على األسباب الخارجية المؤدية لفقدان ُ
بالزبائن.

الدراسات السابقة:

دراسة ) Sharabati et al. (2013هدفت لتفحص رأس المال العالئقي ( ُمجتمعا مع المكونات األخرى لرأس المال الفكري) في
كمية ،أظهرت نتائجها وجود األثر الوحيد اإليجابي والمعنوي لرأس المال
أداء األعمال لصناعة االتصاالت األردنية وهي دراسة ّ

العالئقي في أداء األعمال للشركات عينة الدراسة .دراسة رشيد والزيادي ( )2014تحليلية كمية سعت لتفهم مدى الدور الذي يلعبه
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رأس المال العالئقي في تحقيق األداء الجامعي المتميز في العراق ،ولكن لم تُظهر النتائج أي أثر معنوي لمتغير رأس المال العالئقي
في نتائج تعلم الطلبة والعمليات التعليمية .دراسة ) Ciger and Topsakal (2015تناولت رأس المال العالئقي (كجزء ومكون

سببية ،أظهرت
كمية ّ
من رأس المال الفكري) ،واألداء المالي ،على عينة من شركات األغذية والمشروبات في تركيا ،وهي دراسة ّ
المزودين
نتائجها وجود العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين عناصر ومؤشرات رأس المال العالئقي( :المعرفة حول ُ
الشركاء و ُ

الم زودين والزبائن ،وكذلك التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص) ،وبين األداء المالي للشركات عينة
والزبائن ،العالئق حول ُ
الشركاء و ُ
تقصي أثر رأس المال
كمية ّ
الدراسة .دراسة ) Sharabati et al. (2016وهي دراسة ّ
سببية ،سعى الباحثون من خاللها إلى ّ

العالئقي (كمكون لرأس المال الفكري) ،في أداء األعمال لجميع شركات االتصاالت الكويتية ،فأظهرت أهم النتائج ،وجود العالقة
المعنوية واإليجابية ما بين رأس المال العالئقي وأداء األعمال .دراسة ) Singh et al. (2016هدفت لتقييم أثر رأس المال العالئقي

في األداء المنظمي على عينة من القطاع البنكي في الهند ،فأظهرت النتائج وجود التأثير لرأس المال العالئقي في األداء التنظيمي
المتناولة .دراسة ) Datta and De (2017سعت لتقييم أثر مكونات رأس المال العالئقي في أداء منظمات األعمال ،على
للبنوك ُ
عينة من شركات األعمال الهندية ،ثم أظهرت أهم النتائج أن مكونات رأس المال العالئقي( :عالئق المنظمة مع الزبائن ،وعالئق

الع ليا من التأثير ذو الداللة اإلحصائية في
المنظمة غير الرسمية مع المنظمات والجهات المختلفة األخرى) ،كانت قد حملت القيم ُ
ربحية منظمات األعمال ،أكثر من باقي المكونات األخرى لرأس المال العالئقي.

المساهمة المتوقعة للدراسة:
ُ

إن أهم ما يميز هذه الدراسة وبشكل رئيس عن باقي الدراسات السابقة ،هو تناولها فقط لمكون رأس المال العالئقي كمتغير

مستقل ،ومكون منفصل عن باقي مكونات رأس المال الفكري ،ومحاولة قياس أثره في أداء األعمال لمنظمات االتصاالت الكويتية.

على صعيد الهدف وعينة الدراسة :استهدفت هذه الدراسة منظمات االتصاالت الكويتية فقط ،إذ إنه (وحتى وقت إجراء هذه الدراسة)،

تبين للباحث ُندرة الدراسات المتعلقة بقياس أثر مكونات رأس المال الفكري في األداء المنظمي لقطاع االتصاالت الكويتي.
المتناولة ،كانت قد تناولت
على صعيد المجال :تبحث هذه الدراسة في قطاع االتصاالت الكويتي ،إذ إن بعض الدراسات السابقة ُ
مجاالت وصناعات متنوعة ومختلفة ،أو شركات اتصاالت إقليمية أخرى.

على صعيد المنهجية :إن بعضا من الدراسات  ،كانت قد استخدمت التقارير السنوية لقطاعات وصناعات متنوعة ،لفحص أثر رأس

المال العالئقي في األداء لتلك الصناعات ،ولكن هذة الدراسة استعملت المنهج الوصفي التحليلي.
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات):

النجار والزعبي،
وسببية ) (Causalمن حيث غرضها
تُعتبر هذه الدراسة تطبيقية ) (Appliedمن حيث طبيعتها،
ّ
(النجارّ ،
ّ
 ،)55- 53 ،2013حيث هدفت إلى تقصي العالقة واألثر لرأس المال العالئقي في أداء األعمال لشركات االتصاالت الكويتية،

لذلك فقد تم استخدام المنهج الوصفي الكمي ،وقد تضمنت الدراسة وصفا لعينة الدراسة ،طريقة اختيارها ،متغيرات الدراسة ،وأداة

الدراسة وصدقها وثباتها ،باإلضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام الباحث باتباعها إلجراء الدراسة ،وقد ُجمعت البيانات من خالل
أداة االستبانة .وبعد التأكد من صالحيتها تم إدخال الصالح منها ومعالجتها وتحليلها بواسطة برنامج الـ( (SPSSللتحاليل
اإلحصائية.
ُمجتمع الدراسة والعينة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات االتصاالت في دولة الكويت والتي يبلغ عددها ثالثة شركات ،وهي :شركة زين
لالتصاالت ،شركة أوريدو ،وشركة فيفا لالتصاالت .وقد تم إجراء الدراسة على جميع شركات االتصاالت في دولة الكويت.
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وحدة المعاينة:

تكونت وحدة التحليل من المديرين والعاملين في المستويات اإلدارية المختلفة بشركات االتصاالت المذكورة ،حيث تم توزيع

) (150استبانة على أفراد ُمجتمع الدراسة ،وبعد استرجاع االستبانات ،تم استبعاد ) (32استبانة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل،
فتمثلت وحدة المعاينة النهائية من ) (118فردا عامال في الشركات الثالث ) ،(3والتي تمثل ما نسبته ) (%78.6من مجتمع
الدراسة.
أسُلوب جمع البيانات:

قام الباحث بالحصول على البيانات والمعلومات لغرض تحقيق أهداف الدراسة من خالل اآلتي:

الكت
المتمثل ببعض ُ
ُ .1جمعت البيانات والمعلومات الثانوية من خالل الجان النظري ُ
والشبكة العنكبوتية ( ،)Internetومقابلة ذوي الخبرات في مجال إدارة المعرفة ورأس المال الفكري ،والمختصين في شؤون

والدراسات السابقة والرسائل الجامعية

االتصاالت .وهذه البيانات والمعلومات كانت قد ساعدت في تطوير أداة االستبانة.
 .2االستبانة ) : (Questionnaireتم استخدام أداة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات األولية والتي اعتمدت على الدراسات
السابقة وخاصة دراسات ) ،Sharabati et al. (2013والشمري ( ،)2013والناصر ( ،)2016و Sharabati et al.

) (2016وقد تضمنت االستبانة ثالثة ( )3أجزاء ،على النحو اآلتي:
الجزء األول :الخصائص الديمغرافية وتكونت من ست ( )6فقرات :العمر ،النوع االجتماعي ،الشركة ،القسم في الشركة ،الخبرة

بالسنوات ،والمؤهل العلمي.

الشركاء
الجزء الثاني :رأس المال العالئقي ،ويتكون من ( )3محاور :التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص و
االتفاقيات ،والعالقات مع ُ
ّ
العمالء ،وبالتالي فإن رأس المال العالئقي تكون
المزودين والعمالء ،والمعرفة عن ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
اإلستراتيجيين و ُ
من ( )12فقرة.

الجزء الثالث :أداء األعمال ،وتم قياسه من خالل عشرة ( )10مؤشرات.
ُمتغيرات الدراسة:

البعد األول :التحالفات اإلستراتيجية
المتغير المستقل ) :(Independent Variableوهي مكونات رأس المال العالئقيُ ،
البعد الثالث
والتراخيص و
البعد الثاني :العالقات مع ُ
ّ
العمالء ) ،)R. PSCو ُ
االتفاقيات ) ،(ALAو ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
العمالء ).(K. PSC
هو :المعرفة عن ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
المتغير التابع ) :(Dependent Variableهو أداء األعمال ويتكون من المؤشرات العشرة اآلتية :القيادة في الصناعة،

التطلعات المستقبلية ،الرد بشكل عام على المنافسة ،نسبة النجاح في تسويق الخدمات الجديدة ،أداء ونجاح أعمال الشركة بشكل
عام ،معدل إنتاج الموظف ،معدل أداء العملية (الحركة) ،نمو األرباح ،نمو المبيعات ،والقيمة السوقية للشركة (قيمة األسهم).
وقد تم استخدام مقياس ليكرت ) (Likert Scaleذو الـ 5نقا [=1غير مطبق إطالقا=5 ،....مطبق بشكل ممتاز] وذلك من أجل
استقصاء آراء مفردات العينة في شركات االتصاالت المذكورة لجميع فقرات وأبعاد المتغيرات.
وتم مراعاة التدرج في مقياس ليكرت المستخدم وفق التالي:
درجة الموافقة
غير ُمطبق إطالقا

ُمطبق نوعا ما

محايد

ُمطبق بشكل جيد

ُمطبق بشكل ممتاز

1

2

3

4

5
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صدق وثبات أداة الدراسة:

(الكت  ،والدوريات ،واألبحاث المنشورة،
صدق المحتوى ) :(Content Validityاعتمدت هذه الدراسة على مصادر ُمتعددة ُ
ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ،وشبكة اإلنترنت...الخ) من أجل إعداد االستبانة ،ومن أجل تطويرها فقد تم إجراء مقابالت

شخصية مع مجموعة من ذوي االختصاص ،وبعد ذلك تم عرضها على لجنة تحكيم مكونه من ( )13فردا أكاديميا ومهنيا للتأكد من
مدى صياغة ودقة ووضوح فقرات االستبانة.
ثبات أداة الدراسة ) :(Reliability Testمن أجل التأكد من الثبات واالتساق الداخلي ألداة الدراسة ،قام الباحث باستخدام

اختبار معامل االتساق الداخلي "كرونباخ ألفا" ) ،(Cronbach's Alphaحيث ُكلما اقتربت قيمة االتساق من ) ،(%100دل ذلك
على تحقيق درجات أعلى من الثبات ألداة الدراسة ،وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول رقم ( )1فقد تم قياس ُمعامل االتساق
الداخلي "كرونباخ ألفا" لمتغيرات الدراسة وأبعادها وألداة الدراسة أيضا ،على النحو اآلتي:

جدول ( :)1قيم ُمعامالت االتساق الداخلي (الثبات) لفقرات أداة الدراسة ،باستعمال اختبار "كرونباخ ألفا"
الرقم
1
2
3
4
5
6

البُعد
التحالفات االستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات.
العالقات مع الشُركاء االستراتيجين وال ُمزودين
والعُمالء.
المعرفة حول الشُركاء االستراتيجيين وال ُمزودين
والعُمالء
رأس المال العالئقي
أداء األعمال
جميع الفقرات

قيمة ألفا
0.819
0.850
0.832
0.906
0.888
0.931

المالحظ أن قيم ُم عامل االتساق الداخلي "كرونباخ ألفا" لفقرات ومحاور أداة الدراسة تراوحت ( ،)0.906 –0.819في حين
من ُ
بلغت قيمة ُمعامل االتساق الداخلي لجميع الفقرات الواردة ( ،)0.931وبما أن قيم "كرونباخ ألفا" لمتغيرات الدراسة واالستبانة بشكل

عام ،كانت أعلى من ( ،)%60وهي نسبة مقبولة في األبحاث والدراسات اإلدارية استنادا لكل من(Sharabati et al., 2013; :
)( ،Sharabati et al., 2013; Sharabati et al., 2016الشمري2013 ،؛ الناصر2016 ،؛ الشمري ،مقبول للنشر؛ الناصر،

 .)2018إذن فذلك ُمؤشر ُمدلل على تحقيق االتساق ما بين فقرات أداة الدراسة ،وموثوقية أداة الدراسة ،وبالتالي إمكانية االعتماد
عليها في إجراء التحليل االحصائي.

تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية:

التحليل الوصفي :قام الباحث بفحص جميع الخصائص الديموغرافية (التعريفية) التي ُيعتقد أنها قد يكون لها أثر في الدراسة ،وكذلك
وصف المتغيرات من خالل األوسا الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتم استخدام ) (t-testللمقارنة الثنائية ،وجدول تحليل التباين
األحادي ) (ANOVAالختبار الخصائص الديموغرافية (التعريفية) .وفيما يلي عرضا للتوزيع الديمغرافي ألفراد عينة الدراسة:
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جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية
المتغير

التكرار

النسبة المئوية

العمر
77

65.3

29 – 20
39- 30

39

33.1

49 – 40

2

1.7

 50سنة فأكثر

0

0.0

الجنس
ذكر

89

75.4

أنثى

29

24.6

الشركة
زين

41

34.7

أوريدو

38

32.2

فيفا

39

33.1

القسم
التسويق والمبيعات

79

66.9

تكنولوجيا المعلومات والهندسة

8

6.8

الموارد البشرية والعالقات العامة

29

24.6

المالية

2

1.7

الخبرة
أقل من  5سنوات

66

55.9

 10 – 6سنوات

44

37.3

 15 – 11سنة

7

5.9

أكثر من  15سنة

1

0.8

المؤهل العلمي
دبلوم

53

44.9

بكالوريوس

58

49.2

ماجستير

5

4.2

دكتُوراة

2

1.7

118

100.0

المجموع

تحليل أسئلة الدراسة:

للتعرف على اتجاهات أفراد العينة حول مستوى أهمية تطبيق متغيرات الدراسة ،باالعتماد على البيانات التي تم جمعها ،فقد

الرتبة ،وكذلك األهمية النسبية لكل فقرة ،وفيما يأتي اإلجابات على
تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و ُ
تساؤالت الدراسة:
أوالً :عناصر رأس المال العالئقي:
السؤال الفرعي األول :ما مستوى أهمية مؤشر التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات ،في شركات االتصاالت
الكويتية؟
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جدول رقم ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية ُمؤشر "التحالفات
اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات" ُمرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
الرقم
1
2
3
4

الفقرة

لدى الشركة قنوات اتصال متنوعة مع ذوي المصالح (جميع

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

األهمية النسبية

3.568

1.033

3

متوسطة

3.644

0.929

1

متوسطة

3.585

0.909

2

متوسطة

3.551

0.939

4

متوسطة

3.587

0.768

الجهات المستفيدة من االتصاالت).

تقوم الشركة بإنجاز الكثير من أعمالها من خالل التحالفات
والتعاون مع المؤسسات األخرى.

تعمل الشركة على خلق قيمة سوقيه مضافة لها ،من خالل
التعامالت والتحالفات مع المؤسسات األخرى.

يتم استشارة خبراء ومستشارين من خارج الشركة عند اتخاذ
الق اررات اإلستراتيجية.
المقياس العام

متوسطة

ويالحظ من الجدول ( )3أن مستوى المقياس العام لفقرات "التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات" كان متوسطا ،حيث بلغ
ُ
المتوسط العام ( )3.587وبانحراف معياري ( .)0.768وقد جاءت الفقرة" :تقوم الشركة بإنجاز الكثير من أعمالها من خالل

التحالفات والتعاون مع المؤسسات األخرى" ،بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )3.644وبأهمية نسبية متوسطة( ،ولعل ذلك ما
للمتتبع بأن نسبة كبيرة من نجاح شركات االتصاالت الكويتيةُ ،يعزى إلى تحالفاتها اإلستراتيجية ،واعتمادها على التعاون
يكشف ُ
المتعددة ،مع مختلف الشركات والمنظمات المتنوعة األخرى) ،في حين جاءت الفقرة" :يتم استشارة ُخبراء
المبرمة ُ
واالتفاقيات ُ
ومستشارين من خارج الشركة عند اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية" ،بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( )3.551وبأهمية نسبية
متوسطة .األمر الذي ُيفسر أن مدى تطبيق ُم ؤشر التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات ،في شركات االتصاالت
الكويتية ،كان ُمتوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
العمالء ،في شركات
السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى أهمية ُمؤشر العالئق مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
االتصاالت الكويتية:
الشركاء
جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية ُمؤشر "العالقات مع ُ
العمالء" ُمرتبة ترتيباً تنازلياً
المزودين و ُ
اإلستراتيجيين و ُ
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

األهمية النسبية

3.331

0.858

4

متوسطة

3.585

1.040

1

متوسطة

7

تُوجد عالقات طويلة المدى بين موظفي الشركة والعمالء (الموردون
والزبائن).

3.458

1.091

2

متوسطة

8

تخصص الشركة وقتا كافيا لحل مشاكل العمالء.

3.373

1.003

3

متوسطة

3.436

0.832

الرقم
5
6

الفقرة

معظم عمالء الشركة (الموردون والزبائن) راضون عن الخدمات التي تُقدمها
الشركة.
يختار الزبائن الخدمات الجديدة للشركة بشكل متزايد ُمقارنة بزبائن الشركات
المنافسة األخرى.

المقياس العام

متوسطة

العمالء" كان متوسطا ،
ويالحظ من الجدول ( )4أن مستوى المقياس العام لفقرات "العالقات مع ُ
ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
حيث بلغ المتوسط العام ( )3.436وبانحراف معياري ( .)0.832وقد جاءت الفقرة" :يختار الزبائن الخدمات الجديدة للشركة بشكل

متزايد ُمقارنة بزبائن الشركات المنافسة األخرى" ،بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )3.585وبأهمية نسبية متوسطة .في حين
جاءت الفقرة" :معظم ُعمالء الشركة (الموردون والزبائن) راضون عن الخدمات التي تُقدمها الشركة" ،بالمرتبة األخيرة وبمتوسط
المزودين
حسابي ( )3.331وبأهمية نسبية متوسطة .األمر الذي ُيفسر أن مدى تطبيق مؤشر العالقات مع ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
العمالء ،في شركات االتصاالت الكويتية ،كان ُمتوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
و ُ
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العمالء ،في شركات
السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى أهمية ُمؤشر المعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
االتصاالت الكويتية؟

الشركاء
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية ُمؤشر "المعرفة حول ُ
العمالء" ُمرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا
المزودين و ُ
اإلستراتيجيين و ُ
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

األهمية النسبية

3.619

1.004

1

متوسطة

3.458

1.043

3

متوسطة

11

تستخدم الشركة باستمرار أنظمة معلومات حديثة لخدمة العمالء والزبائن.

3.593

0.989

2

متوسطة

12

يجتمع موظفو الشركة بالعمالء بشكل مستمر لتحديد رغباتهم وحاجاتهم.

3.178

1.010

4

متوسطة

3.462

0.825

الرقم
9

الفقرة

لدى الشركة بيانات كاملة نسبيا حول العمالء (الموردون والزبائن) وتعمل
على تحديثها باستمرار.

تهتم الشركة بمشاركة حلفائها وعمالئها بالمعرفة والمعلومات في مجال

10

اإلتصاالت.

المقياس العام

متوسطة

العمالء" كان
ويالحظ من الجدول ( )5أن مستوى المقياس العام لفقرات "المعرفة حول ُ
ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
متوسطا ،حيث بلغ المتوسط العام ( )3.462وبانحراف معياري ( .)0.825وقد جاءت الفقرة" :لدى الشركة بيانات كاملة نسبيا حول

العمالء (الموردون والزبائن) وتعمل على تحديثها باستمرار" ،بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.619وبأهمية نسبية متوسطة،
(والباحث إذ ُيحلل هذه النتيجة ،مؤكدا على أهمية المعلومات المنظمية ذات القيمة بالنسبة لكافة العمليات التشغيلية ،وتعاظم أدوار
ومهام إدارة المعرفة ،القائمة على ما ُيسمى بـ( ُنظم المعلومات اإلستراتيجية) )) (Strategic Information Systems (SISفي
"إدارة المعرفة" وإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية) .في حين جاءت الفقرة" :يجتمع موظفو الشركة بالعمالء بشكل مستمر لتحديد

رغباتهم وحاجاتهم" ،بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ( )3.178وبأهمية نسبية متوسطة( ،وذلك ُيفضي إلى االعتراف ،بحاجات
العمالء،
الجهود الحثيثة إلقامة االجتماعات مع سائر ُ
شركات االتصاالت إلى المزيد من تطوير تقنيات ووسائل االتصاالت ،وبذل ُ
المزودين
للعمل على دراسة احتياجاتهم وتحديدها) .األمر الذي ُيفسر أن مدى تطبيق ُمؤشر المعرفة حول ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
العمالء ،في شركات االتصاالت الكويتية ،كان ُمتوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
و ُ
ومن أجل ُمقارنة أبعاد رأس المال العالئقي ،فقد تم إعداد الجدول ( )6اآلتي:

ومؤشرات رأس
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول األهمية النسبية "لمكونات ُ
الر

المال العالئقي" ُمرتبة ترتيباً تنازلياً

البعد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

األهمية النسبية

1

التحالفات االستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات.

3.587

0.768

1

متوسطة

2

العمالء.
العالقات مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
العمالء.
المعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ

3.436

0.832

3

متوسطة

3.462

0.825

2

متوسطة

3.495

0.693

قم

3

رأس المال العالئقي

متوسطة

ُويالحظ من الجدول ( )6أن مستوى المقياس العام لكافة فقرات المتغير المستقل "رأس المال العالئقي" كان متوسطا ،حيث بلغ
المتوسط العام ( )3.495وبانحراف معياري ( .)0.693وقد جاء ُعنصر" :التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات" ،بالمرتبة

األولى وبمتوسط حسابي ( )3.587وبانحراف معياري ( )0.768وبأهمية نسبية متوسطة ،في حين حل ُعنصر" :العالقات مع
العمالء" ،بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.436وبانحراف معياري ( )0.832وبأهمية نسبية
الشركاء اإلستراتيجيين والمزودين و ُ
ومؤشرات المتغير المستقل "رأس المال العالئقي" في شركات االتصاالت
متوسطة .األمر الذي ُيفسر أن مدى تطبيق عناصر ُ
الكويتية ،كان ُمتوسط المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
ثانياً :ما مستوى أهمية ُمؤشرات أداء األعمال (كمتغير تابع) ،في شركات االتصاالت الكويتية؟
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"مؤشرات أداء األعمال" ُمرتبة
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية ُ
ترتيباً تنازلياً

الرقم

الفقرة

1

تُعتبر الشركة رائدة في مجال االتصاالت ُمقارنة بالشركات المنافسة
األخرى.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

األهمية النسبية

3.737

1.113

4

مرتفعة

3.831

1.032

2

مرتفعة

0.963

1

مرتفعة

3

مرتفعة
مرتفعة

2

سيكون للشركة دور أكبر في المستقبل ُمقارنة بالشركات المنافسة األخرى.
الرد على المنافسين بشكل أخالقي وإيجابي.

3.856

4

نسبة النجاح عالية في تسويق الخدمات الجديدة للشركة.

3.797

0.833

5

تُعتبر الشركة بشكل عام ناجحة في أعمالها ُمقارنة بشركات االتصاالت
األخرى.

3.703

0.880

6

6

ُمعدل إنتاج موظفي الشركة أعلى من ُمعدل إنتاج موظفي الشركات
المنافسة األخرى.

3.483

0.913

8

متوسطة

3.424

0.871

9

متوسطة

3.627

0.771

7

متوسطة

3.712

0.858

5

مرتفعة

3.381

0.905

10

متوسطة

3.655

0.649

3

7

معدل إنتاج كل حركة (نشا ) في الشركة أعلى من معدل أنشطة الشركات
المنافسة األخرى.

8

يزداد ربح الشركة كل عام ُمقارنة بالشركات المنافسة األخرى.
مبيعات الشركة تنمو باضطراد (زيادة أعداد العمالء والزبائن للشركة).

10

األسهم) بشكل متواصل.
تزداد القيمة السوقية الشركة (قيمة
ُ
المقياس العام

9

متوسطة

ُيالحظ من الجدول ( )7أن مستوى المقياس العام لكافة فقرات المتغير التابع "أداء األعمال" في ضوء أداء المنافسين كان
متوسطا ،حيث بلغ المتوسط العام ( )3.655وبانحراف معياري ( .)0.649وقد جاءت الفقرة" :الرد على المنافسين بشكل أخالقي
وإيجابي" ،بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )3.856وبأهمية نسبية مرتفعة .في حين جاءت الفقرة" :تزداد القيمة السوقية للشركة
األسهم) بشكل متواصل" ،بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.381وبأهمية نسبية متوسطة .األمر الذي ُيفسر أن مدى
(قيمة
ُ
ومؤشرات المتغير التابع أداء األعمال في شركات االتصاالت الكويتية ،كان ُمتوسط المستوى من وجهة نظر أفراد
تطبيق عناصر ُ
عينة الدراسة.

أخي ًرا تفحص األثر من خالل القياسات السببية ):(Causality Test
من أجل فحص الفرضيات ،تم استخدام االنحدار البسيط ) (Simple Regressionواالنحدار المتعدد التدريجي (Stepwise
) Multiple Regressionلقبول أو رفض الفرضيات الواردة ،واستخدام االنحدار المتدرج ) (Stepwise Regressionلترتي
المتغير (المكون) ذو األثر األكبر في أداء األعمال.
الفقرات حس
ُ
اختبار الفرضية الرئيسة:

 :Ho1ال يوجد أثر لرأس المال العالئقي ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،عند مستوى داللة

(.)α≥0.05
الختبار الفرضية الرئيسية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد واالنحدار المتعدد التدريجي ،وذلك من أجل تفحص أثر كل

عنصر من عناصر رأس المال العالئقي في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،والجدول ( )8يبين النتائج كاآلتي:
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جدول ( :)8نتائج اختبار أثر عناصر رأس المال العالئقي ُمجتمعة ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت
المتغير
التابع

أداء األعمال

ملخص النموذج
Model Summary
R2
R
معامل
معامل
التحديد
االرتباط
0.427
0.654

تحليل التباين
ANOVA
Sig F
F
المحسوبة
28.344

0.000

* يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ).(α ≤ 0.05

جدول المعامالت
Coefficients
الخطأ
B
المعياري

البيان
التحالفات االستراتيجية،
والتراخيص ،واالتفاقيات.
العالقات مع الشركاء
االستراتيجين والمزودين
والعمالء.
المعرفة حول الشركاء
االستراتيجيين والمزودين
والعمال.

T

Sig t

0.225

0.071

3.179

0.002

0.305

0.092

3.294

0.001

0.080

0.091

0.880

0.381

بينت نتائج الجدول ) (8أن ُمعامل االرتبا بلغ ) (R=0.654بحيث ُيشير إلى العالقة الموجبة بين ُمؤشرات وعناصر المتغير
ومؤشرات المتغير المستقل "رأس المال العالئقي" ،
المستقل "رأس المال العالئقي" والمتغير التابع "أداء األعمال" ،كما أن أثر عناصر ُ
في المتغير التابع "أداء األعمال" ،كان ذو داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )28.344وبمستوى داللة

) ،(Sig=0.000وهي أقل من ) ،(0.05كما ظهرت قيمة ُمعامل التحديد ) (R2=0.427وهي تشير إلى أن ( )%42.7من التباين
في المتغير التابع "أداء األعمال"ُ ،يمكن تفسيره من خالل التباين في عناصر ومؤشرات المتغير المستقل "رأس المال العالئقي "
ُمجتمعة.

المعامالت فقد أظهر أن قيمة ) (Bلمؤشر "التحالفات االستراتيجية ،والتراخيص ،واالتفاقيات" بلغت ) (0.225وقيمة
أما جدول ُ

(العنصر) كان معنويا .أما قيمة ) (Bلمؤشر
) (tبلغت ( )3.179وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.002مما ُيشير إلى أن أثر هذا ُ
البعد ُ
"العالقات مع الشركاء االستراتيجين والمزودين والعمالء" بلغت ) (0.305وقيمة ) (tبلغت ( )3.294وبمستوى داللـة
أن قيمة ) (Bلمؤشر "المعرفة حول الشركاء
(العنصر) كان معنويا .كما ّ
) ،(Sig=0.001مما يشير إلى أن أثر هذا ُ
البعد ُ
االستراتيجيين والمزودين والعمالء" بلغت ) (0.080وقيمة ) (tبلغت ( )0.880وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.381مما ُيشير إلى أن أثر
يكن معنويا).
البعد (لم ُ
هذا ُ
أنه:
وبذلك تُرفض الفرضية الصفرية ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على ُ

"يوجد أثر لرأس المال العالئقي ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،عند مستوى داللة (.")α≥0.05
ولتبيان أي من ُمؤشرات وعناصر رأس المال العالئقي ) ،(Relational Capitalكان ذو األثر األكبر واألبرز في أداء األعمال

المتعدد التدريجي (Stepwise
) (Business Performanceلشركات االتصاالت في دولة الكويت ،فقد تم إجراء تحليل االنحدار ُ
) ،Multiple Regressionوكانت النتائج على النحو اآلتي:
ومؤشرات
جدول ( :)9نتائج اختبار االنحدار المتدرج للتنبؤ بتوظيف أداء األعمال لشركات االتصاالت الكويتية من خالل وجود وتأثير عناصر ُ
رأس المال العالئقي

النموذج

أداء االعمال

B

قيمة t

المحسوبة

*Sig
مستوى الداللة

R
معامل

األول

الشركاء اإلستراتيجين
العالقات مع ُ

0.472

8.180

0.000

0.366

66.916

0.360

5.595

0.000

0.423

42.211

الثاني

العمالء.
المزودين و ُ
وُ
الشركاء اإلستراتيجين
العالقات مع ُ
العمالء.
المزودين و ُ
وُ
التحالفات اإلستراتيجية،

0.236

3.386

0.001

2

التحديد

F
المحسوبة

*Sig
مستوى
0.000
0.000

الداللة

والتراخيص ،واالتفاقيّات

*يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ).(α ≤ 0.05
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بينت نتائج الجدول ( )9الختبار االنحدار المتعدد التدريجي ،ترتي

المتغيرات في "نموذج االنحدار" الذي يمثل تأثيرات
دخول ُ

الشركاء
عناصر رأس المال العالئقي في أداء شركات االتصاالت في دولة الكويت ،حيث تبين أن ُمؤشر" :العالقات مع ُ
فسر ما نسبته ( )%36.6من التباين في المتغير التابع "أداء
المزودين و ُ
العمالء" جاء في المرتبة األولى ،فقد ّ
اإلستراتيجيين و ُ
األعمال" ،وعند دخول ُمؤشر" :التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات" ،ارتفعت نسبة التفسير لتصل إلى ( ،)%42.3في

العمالء" من نموذج االنحدار ،وذلك لعدم ظهور "األثر
حين تم استبعاد ُمؤشر" :المعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
(المؤشر) ،في المتغير التابع أداء األعمال.
المعنوي" لهذا المتغير ُ
(Simple

أما بالنسبة الختبار الفرضيات المتفرعة عن الفرضية الرئيسية ،فقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

) ،Regressionوكانت النتائج على النحو اآلتي:
اختبار الفرضية الفرعية األولى:

 :Ho1-1ال يوجد أثر للتحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت،

عند مستوى داللة (.)α≥0.05

جدول ( :)10يبين نتائج اختبار أثر "التحالفات االستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات" في "أداء األعمال"
المتغير
التابع

ملخص النموذج
Model Summary
r2
r
معامل
معامل
التحديد
االرتباط

أداء
األعمال

0.266

0.516

تحليل التباين
ANOVA
Sig
F
*F
المحسوبة
مستوى
الداللة
0.000 42.119

البيان

التحالفات اإلستراتيجية
والتراخيص واالتفاقيات.

جدول المعامالت
Coefficients
الخطأ
B
المعياري

0.067

0.436

T
المحسوبة

6.490

Sig
*t
مستوى
الداللة
0.000

*يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ).(α ≤ 0.05

تُشير نتائج الجدول ( )10أن قيمة ) (r=0.516مما يعني وجود عالقة موجبة بين "التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص
واالتفاقيات" و"أداء األعمال" .كما تُشير بأن قيمة ُمعامل التحديد ) (r2=0.266مما يعني أن ُعنصر "التحالفات اإلستراتيجية،

فسر ما مقداره ( )%26.6من التباين في "أداء األعمال" ،مع بقاء العوامل األخرى ثابتة .كما بينت
والتراخيص ،واالتفاقيات" كان قد ّ
النتائج أن قيمـة ) (Fقد بلغـت ( )42.119عنــد مستـوى ثقة ) (Sig=0.000مما تؤكد معنوية االنحدار عند مستوى (.)α≤0.05
هذا وقد بينت النتائج من جدول المعامالت أن قيمة ) (B=0.436وأن قيمة ) (t=6.490عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000مما

المعامل عند مستوى (.)α ≤ 0.05
تؤكد معنوية ُ
وبذلك تُرفض الفرضية الصفرية ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه" :يوجد أثر للتحالفات اإلستراتيجية والتراخيص
واالتفاقيات ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،عند مستوى داللة (.")α≥0.05
اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
العمالء ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة
 :Ho1-2ال يوجد أثر للعالئق مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
الكويت ،عند مستوى داللة (.)α≥0.05
العمالء" في "أداء األعمال"
جدول ( :)11يبين نتائج اختبار أثر "العالقات مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجين و ُ
ملخص النموذج
Model Summary

المتغير
التابع

أداء األعمال

r
معامل
االرتباط

r2
معامل
التحديد

0.605

0.366

تحليل التباين
ANOVA
Sig
*F
F
المحسوبة مستوى
الداللة
66.916

0.000

جدول المعامالت
Coefficients

البيان

B

الخطأ
المعياري

*Sig t
T
مستوى
المحسوبة
الداللة

العالقات مع الشُركاء اإلستراتجيين وال ُمزودين
والعُمالء.

0.472

0.058

0.000

8.180

* يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ).(α ≤ 0.05
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تُشير نتائج الجدول ( )11أن قيمة ) (r=0.605مما يعني وجود عالقة موجبة بين "العالقات مع الشركاء اإلستراتجيين والمزودين
والعمالء" و"أداء األعمال" .كما تُشير بأن قيمة ُمعامل التحديد ) (r2=0.366مما يعني أن ُعنصر "العالقات مع الشركاء

فسر ما مقداره ( )%36.6من التباين في "أداء األعمال" ،مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.
االستراتجين والمزودين والعمالء" كان قد ّ
كما بينت النتائج أن قيمـة ) (Fقد بلغـت ( )66.916عنــد مستـوى ثقة ) (Sig=0.000مما تؤكد معنوية االنحدار عند مستوى
(.)α≤0.05

هذا وقد بينت النتائج من جدول المعامالت أن قيمة ) (B=0.472وأن قيمة ) (t=8.180عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000مما

المعامل عند مستوى (.)α ≤ 0.05
تؤكد معنوية ُ
وبذلك تُرفض الفرضية الصفرية ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
العمالء  ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت ،عند
"يوجد أثر للعالئق مع ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
مستوى داللة (.")α≥0.05

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

العمالء ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة
 :Ho1-3ال يوجد أثر للمعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
الكويت ،عند مستوى داللة (.)α≥0.05
جدول (:)12
شركاء اإلستراتيجيين وال ُمزودين والعُمالء" في "أداء األعمال"
يبين نتائج اختبار أثر "المعرفة حول ال ُ

المتغير
التابع

أداء
األعمال

ملخص النموذج
Model Summary
R
معامل
االرتباط

r2
معامل
التحديد

تحليل التباين
ANOVA
Sig
*F
F
المحسوبة مستوى
الداللة

0.539

0.290

0.000 47.470

جدول المعامالت
Coefficients

البيان

B

الخطأ
المعياري

Sig
T
*t
المحسوبة مستوى
الداللة

المعرفة حول الشُركاء اإلستراتيجيين
وال ُمزودين والعُمالء.

0.424

0.062

0.000

6.890

* يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ).(α ≤ 0.05

تشير نتائج الجدول ( )12أن قيمة ) (r=0.539مما يعني وجود عالقة موجبة بين "المعرفة حول مع الشركاء اإلستراتيجيين
والمزودين والعمالء" و"أداء األعمال" .كما تُشير بأن قيمة ُمعامل التحديد ) (r2=0.290مما يعني أن ُعنصر "المعرفة حول الشركاء
فسر ما مقداره ( )%29.0من التباين في "أداء األعمال" ،مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.
اإلستراتيجيين والمزودين والعمالء" كان قد ّ
كما بـينت النتائج أن قيمـة ) (Fقد بلغـت ( )47.470عنــد مستـوى ثقة ) (Sig=0.000مما تؤكد معنوية االنحدار عند مستوى

(.)α≤0.05

هذا وقد بينت النتائج من جدول المعامالت أن قيمة ) (B=0.424وأن قيمة ) (t=6.890عند مستوى ثقة ) (Sig=0.000مما

المعامل عند مستوى (.)α ≤ 0.05
تؤكد معنوية ُ
وبذلك تُرفض الفرضية الصفرية ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه:
العمالء  ،في أداء األعمال لشركات االتصاالت في دولة الكويت،
"يوجد أثر للمعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
عند مستوى داللة (.")α≥0.05

ُمناقشة وتحليل النتائج:

ل قد أظهرت نتائج اختبارات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أهمية كافة ُمؤشرات المتغيرات الواردة ،اجتماع إجابات

أفراد العينة على أن تطبيق كافة المحاور كان متوسط المستوى في العينة.

وعمالئها ،جاءت فقرة" :اختيار الزبائن ،للخدمات الجديدة
ومزوديها ُ
فعلى صعيد عالئق شركات االتصاالت المعنية مع ُشركائها ُ
المقدمة من قبل الشركات ،بشكل متزايد ُمقارنة بزبائن الشركات المنافسة األخرى" بالمرتبة األولى( ،ويمكن إرجاع هذه النتيجة لعدة
ُ

Page | 17

كبيرة ،ثانيها :أن الخدمات

ومتطلبات عمالئها من الخدمات بنس
أسباب هامة ،أولها :هي نجاح شركات االتصاالت بتحقيق رغبات ُ
ومستويات دخول العمالء ،وكذلك مع مستوياتهم المعيشية ،على اختالف طبقاتهم
المقدمة من قبل الشركات المعنية ،إنما تتناس
ُ
ُ

وشرائحهم االجتماعية ،وثالث األسباب :هو أن تلك النتيجة جاءت لتُفسر السعي الدؤوب لكل شركة من شركات االتصاالت الكويتية،
ومنتجات ُمقارنة بالشركات المنافسة األخرى) .أما مجيء فقرة" :معظم ُعمالء الشركة (الموردون
للتطور وتقديم األفضل من خدمات ُ
والزبائن) راضون عن الخدمات التي تُقدمها الشركة" بالمرتبة األخيرة( ،إنما ُيدلل على أن الشركات وفق ما يراه الباحث ،ال زالت
العمالء ،وما الذي
المتمثلة بوجوب إعداد الدراسات حول احتياجات وتفضيالت ُ
وستظل في طور إعداد أهم المهام على اإلطالق ،و ُ

يريدونه من خدمات ُمتنوعة تُقدم إليهم).
وباالنتقال ألداء األعمال ،فإن اتفاق تصورات أفراد عينة الدراسة على أن :تحقيق "رد شركات االتصاالت على المنافسين ،يكون

بشكل أخالقي وإيجابي" للمرتبة األولى واألهمية النسبية المرتفعة في مستويات التطبيق( ،قد ُيعزى إلى السعي الحثيث لبعض من
تلك الشركات ،إلى تحقيق الريادة المنظمية ) (Organizational Entrepreneureshipعلى المستويين المحلي واإلقليمي على حد
يكن هناك تفاعل من تلك الشركات (على
المنظمية ال يمكن أن يتم ،ما لم ُ
سواء ،ومن البديهي أن تحقيق تلك الشركات للريادة ُ
الصعيد التنافسي) مع بيئاتها الخارجية لألعمال بالشكل اإليجابي األخالقي) .وأما ورود فقرة" :تزداد القيمة السوقية للشركة (قيمة
فسر كنتيجة لما حدث من
ُ
األسهم) بشكل متواصل" ،بالمرتبة األخيرة وباألهمية النسبية المتوسطة (فإن ذلك بتقدير الباحث ،لعله ُي ّ
انعكاسات سلبية لألزمة المالية العالمية التي حّلت على المنطقة في العام ( ،)2008وما صحبها من ُركود اقتصادي ،كان قد أثر
في كافة القطاعات الخاصة الكويتية بشكل عام ،وفي شركات االستثمار وسوق األسهم الكويتية بشكل خاص ،نتيجة لفقدان الثقة
المستثمرين( ،ومن األمثلة على ذلك إعالن شركة زين لالتصاالت ،قبل األزمة المالية العالمية بعام واحد
والعامل النفسي لدى غالبية ُ

(أي في العام  )2007لتسجيلها أعلى صافي أرباح في تاريخ القطاع الخاص الكويتي كامالُ ،مقارنة بأي وقت مضى ،فقد بلغت في
المجمعة ) ($5.19مليار دوال أمريكي ،لكنها عادت للتراجع بحدوث األزمة المالية العالمية بعدها بعام واحد).
تلك السنة إيراداتها ُ
أما بالنسبة للشق الثاني من التحليل اإلحصائي الوصفي ،وبفحص الفرضيات البحثية الواردة بواسطة اختبار االنحدار المتعدد

) ،(Multiple Regressionأظهرت النتائج أن ُمعامل االرتبا بلغ ) ،(R=0.654مما ُيشير إلى وجود العالقة الموجبة بين
مكونات رأس المال العالئقي ومؤشرات أداء األعمال ،كما أظهرت وجود األثر ذو الداللة اإلحصائية لرأس المال العالئقي ،في

المتغير التابع أداء األعمال ،حيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ( )28.344وبمستوى داللة ) ،(Sig=0.000في حين أظهرت قيمة
ُمعامل التحديد ) (R2=0.427وذلك يعني أن رأس المال العالئقي (بمكوناته مجتمعة) ،فسر ما نسبته ) (%42.7من التباين في
أداء األعمال.
وأظهرت نتائج اختبار "االنحدار المتعدد التدريجي" )" (Stepwise Multiple Regressionنموذج االنحدار" لترتي

ودخول

المتغيرات ،لتبيان أي من ُمؤشرات وعناصر رأس المال العالئقي ،كان ذو األثر األكبر واألبرز في أداء األعمال لشركات

فسر ما
االتصاالت الكويتية ،أن ُمؤشر" :العالقات مع ُ
المزودين و ُ
العمالء" جاء في المرتبة األولى ،حيث ّ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
نسبته ( )%36.6من التباين في المتغير التابع "أداء األعمال" ،وعند دخول ُمؤشر" :التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص واالتفاقيات"،

العمالء" ،من
ارتفعت نسبة التفسير لتصل إلى ( ،)%42.3بينما تم استبعاد ُمؤشر" :المعرفة حول ُ
المزودين و ُ
الشركاء اإلستراتيجيين و ُ
نموذج االنحدار ،وذلك لعدم ظهور "األثر المعنوي" للمتغير المستقل هذا ،في أداء األعمال.

المتناولة لعينة الدراسة (االتصاالت) ،فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية ،مع نتائج
وبناء على ما تقدم ،فعلى صعيد الصناعة ُ
دراسة ) Sharabati et al. (2013حينما عمدوا لتفحص أرس المال العالئقي في أداء األعمال لصناعة االتصاالت األردنية،

حيث بينت النتائج وجود األثر اإليجابي والمعنوي لرأس المال العالئقي في أداء األعمال لشركات االتصاالت عينة الدراسة .أما على
صعيد االتصاالت الكويتية ،فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) Sharabati et al. (2016والتي جرت على نفس العينة
 ،فقد أظهرت النتائج وجود العالقة المعنوية واإليجابية ما بين رأس المال العالئقي وأداء األعمال لشركات االتصاالت الكويتية،

فضال عن وجود األثر ذو الداللة اإلحصائية لرأس المال العالئقي في أداء األعمال لتلك للشركات.
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وفي لفتة هامة اشتركت بها دراسة الباحث مع دراسة ) Ciger and Topsakal (2015في تركيا ،فقد أظهرت النتائج وجود

المزودين والزبائن" ،وكذلك
ومؤشر رأس المال العالئقي" :العالئق حول ُ
الشركاء و ُ
العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين ُعنصر ُ
"التحالفات اإلستراتيجية والتراخيص" ،وبين "األداء المالي" للشركات عينة الدراسة ،بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراستهما من
المزودين والزبائن" ،في األداء المالي ،وهذا ما لم يظهر بنتائج هذه الدراسة.
لعنصر "المعرفة حول ُ
حيث وجود األثر ُ
الشركاء و ُ
كما اتفقت النتائج مع دراسة ) Singh et al. (2016من حيث وجود التأثير لرأس المال العالئقي في األداء التنظيمي لعينة

القطاع البنكي المتناولة .واتفقت أيضا مع نتائج دراسة ) Datta and De (2017حيث أظهرت أهم النتائج أن بعض مكونات رأس
العليا من التأثير ذو الداللة اإلحصائية في ربحية منظمات األعمال.
المال العالئقي ،كانت تحمل القيم ُ
واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة رشيد والزيادي ( )2014حيث لم تظهر النتائج بدراستهما أي أث ار معنويا لمتغير رأس
المال العالئقي في المتغير التابع (نتائج تعلم الطلبة والعمليات التعليمية).

التوصيات:
المحددات و
ّ
ُ

المحددات والتوصيات كاآلتي:
بناء على ماتقدم من مناقشة للنتائج في الدراسةُ ،يمكن إيراد ُ
إن استعمال أداة الدراسة (االستبانة) على أفراد العينة ال ُمتناولة في فترة زمنية ُمحددة ،يعني أن هذه الدراسة سوف تكون منسوبة
ّ .1
ِ
فإن الباحث ُيوصي بالقيام بدراسات أخرى في أوقات الحقة ،حول نفس الموضوع في
إلى تاريخ ووقت إجرائها فقط ،وعليه ّ
الشركات عينة الدراسةُ ،بغية ُمقارنة النتائج.

ولما جرت هذه الدراسة على شركات االتصاالت ،فإن ذلك يعني وجوب الحذر من تعميم النتائج على الصناعات والمجاالت
ّ .2
المتنوعة األخرى ،وعليه فإنه ُيوصي الباحث بعمل دراسات أخرى تتناول رأس المال العالئقي على قطاعات وصناعات أخرى
في دولة الكويت ،وذلك من أجل مقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية.

طبقت على منظمات كويتية ،فإن تعميم نتائجها على الدول األخرى يتطل
 .3وبما أن هذه الدراسة ُ

الحذر أيضا ،وعليه فإن

الباحث يوصي بعمل دراسات أخرى ُمشابهة في الوطن العربي ،تقيس العالقة واألثر ما بين رأس المال العالئقي وأداء األعمال
ببلدان ُمختلفة.

فعالة لقياس مدى فاعلية وكفاءة رأس المال العالئقي ،وأثره في
 .4من الضرورة لشركات االتصاالت الكويتية ،تطوير ُ
طرق ّ
مستويات أدائها.
 .5من الضرورة لشركات االتصاالت الكويتية ،األخذ بعين االعتبار واالعتراف الجاد "بالمكونات المعنوية" لرأس المال العالئقي،
له ،في قوائم دخلها المالية وتقاريرها السنوية.
المؤشرات الفعلية ُ
فضال عن تضمين ُ

المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
المتعلمة (دراسة تطبيقية في مجموعة
 .1أبو لبدة ،هاشم عيسى سعيد (" .)2008االستثمار في رأس المال الفكري في المنظمات ُ
عمان،
االتصاالت األردنية)" .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية إدارة المال واألعمال -الدراسات ُ
العليا ،-جامعة آل البيتّ ،
األردن.

 .2تقرير التنمية البشرية :التنمية في كل عمل ( .)2015صادر عن :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي –مكت

تقرير التنمية

البشرية  ،-نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.
عمان :إثراء
 .3جرادات ،ناصر محمد سعود ،المعاني ،أحمد إسماعيل ،والصالح ،أسماء رشاد ( .)2011إدارة المعرفة .األردنّ ،
للنشر والتوزيع.
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 .4رشيد ،صالح عبدالرضا ،والزيادي ،صباح حسين ( .)2014دور رأس المال الفكري في تحقيق األداء الجامعي المتميز:
دراسة تحليلية آلراء القيادات الجامعية في عينة من كليات جامعة القادسية .مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،
.40-6 ،)3(16
 .5الشمري ،ناصر ساجد الناصر (" .)2013أثر رأس المال الفكري في أداء قطاع االتصاالت في ظل بيئة األعمال الخارجية:
عمان ،األردن.
دراسة تطبيقية في دولة الكويت" .كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط للدراسات ُ
العلياّ ،

 .6الشمري ،ناصر ساجد الناصر (مقبول للنشر) .العالقة بين رأس المال الهيكلي وأداء األعمال لقطاع االتصاالت :دراسة
عمان.
تطبيقية في دولة الكويت .المجلة األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنيةّ ،
 .7الكساسبة ،صالح محمد (" .)2012قياس تأثير رأس المال الفكري في فاعلية العمليات اإلبداعية في شركات االتصاالت
عمان ،األردن.
األردنية" .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية األعمال ،جامعة مؤتةّ ،
 .8مسودة ،سناء .)2011( .مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي (البشري ،الهيكلي ،الزبائني) لتحقيق الميزة التنافسية
ومعوقات توفرها –دراسة ميدانية في قطاع الصناعات الدوائية األردنية .-مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)،
.964- 934 ،)4(25
 .9الناصر ،ناصر ساجد مراد ( .)2016العالقة بين رأس المال البشري وأداء األعمال لقطاع االتصاالت :دراسة تطبيقية في
دولة الكويت .المجلة العربية لإلدارة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :جامعة الدول العربية.118-95 ،)2(36 ،
المهنية
 .10الناصر ،ناصر ساجد مراد (" .)2018رأس المال الفكري وأثره في األداء المؤسسي :الدور الوسيط لألخالقيات
ّ

(دراسة ميدانية على مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت)" .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات العليا

عمان ،األردن.
–المال واألعمال ،-جامعة العلوم اإلسالمية العالميةّ ،

 .11النجار ،فايز جمعة ،النجار ،نبيل جمعة ،والزعبي ،ماجد راضي ( .)2013أسالي

البحث العلمي :منظور تطبيقي .األردن،

عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
ّ
الوراق للنشر
عمان :مؤسسة ّ
 .12نجم ،نجم عبود ( .) 2008إدارة المعرفة :المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات (  .)2األردنّ ،
والتوزيع.
عمان :دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع.
ّ
 .13نجم ،نجم عبود ( .)2010إدارة الال ملموسات :إدارة ما ال ُيقاس .األردنّ ،
 .14يرقي ،حسين ،هزرشي ،طارق ،وبن مسعود ،عطا هللا (" .)2011إدارة التحول –التحسين -في منظمات رأس المال الفكري".
ملتقى دولي حول :رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة ،جامعة الشلف ،الجزائر.
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Abstract:
The purpose of the study is to investigate the influence of Relational Capital (RC) on Kuwaiti
Telecommunications organizations’ (KTO) Business Performance (BP), through examining the
workers’ perceptions regarding significance and potential use of RC indicators to leverage KTO BP.
The study investigated the effect of independent variables: Strategic alliances, Lincensing &
Agreements (ALA), Relations with Partners, Suppliers & Customers (R.PSC), and Knowledge about
Partners, Suppliers & Customers (K.PSC) on dependent variable KTO BP. To approach the aim of the
study, practical data were used in the empirical analysis collected from (118) workers, by
questionnaire. Several statistical techniques are used. The results of the study indicated a positive
significant Impact of RC on KTO’ BP. Through having a stronger RC within KT organizations, the
managers can manage and leverage the present RC to achieve further performance improvement in the
future.
Keywords: Strategic Human Resources Management, Knowledge Management (KM), Relational
Capital (RC), Business Performance (BP), Kuwaiti Telecommunications Organizations (KTO) &
Causal Study.
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