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امللخص:
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية .تناولت الدراسة املتغير املستقل
وهو املسار الوظيفي بأنواعه :املسار التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار النجاز .كما تناولت ريادة األعمال كمتغير تابع بأبعادها الخمسة:
البتكار ،واملبادأة ،وتبني املخاطر ،واالستقاللية ،والرغبة في االنجاز.
ً
تكون مجتمع الدراسة من ( )6306عامال في شركات تصنيع األدوية من مختلف املستويات ،وقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية
املتناسبة ،حيث تم توزيع ( )351استبانة ،في حين كانت االستبانات الصالحة للتحليل االحصائي والتي أجريت عليها الدراسة ( )316استبانة.
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ،كان من أهمها أن مستويات األهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي (املسار التقليدي ،واملسار
الشبكي ،ومسار النجاز) كانت جميعها متوسطة .أما بالنسبة لألهمية النسبية ألبعاد ريادة األعمال فقد تراوحت بين املرتفعة واملتوسطة .كما
شارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية ،وكذلك وجود
أثر للمسار الوظيفي في جميع أبعاد ريادة األعمال.
من خالل النتائج التي خلصت إليها الدراسة قدم الباحثون مجموعة من التوصيات لصانعي القرار في شركات صناعة األدوية األردنية منها
ضرورة قيام إدارات شركات صناعة األدوية األردنية بوضع سياسة واضحة ومحددة لنظام الترقيات التي سيحصل عليها املوظف خالل حياته
ً
الوظيفية حتى يصبح مساره الوظيفي واضحا.
الكلمات املفتاحية :املسار الوظيفي؛ ريادة األعمال؛ شركات صناعة األدوية األردنية.

املقدمة:

ً
ً
تعتمد تنافسية منظمات األعمال بشكل كبير على املوارد البشرية وإدارتها ،األمر الذي أعطى املنظمات بعدا استراتيجيا في إدارتها للموارد البشرية،
ً ً
وجعلها تسلط الضوء على املوارد البشرية كأحد أهم أصول املنظمة ،حيث تشكل املوارد البشرية مصدرا هاما للمعلومات والبتكارات املعرفية والجودة
الشاملة وأحد العناصر ّ
الفعالة القادرة على املشاركة اليجابية ،وتحقيق املنظمات ألهدافها ،فال يمكن للمنظمة أن تحقق أهدافها في ظل غياب
العنصر البشري الكفؤ واملؤهل بشكل صحيح ،وال يمكن تحقيق هذه األهداف بكفأءة وفعالية عالية في ظل غياب ريادة األعمال بأبعادها املختلفة،
لذلك فإن امتالك أفراد املنظمة للخصائص الريادية ،ووضوح املسار الوظيفي للعاملين في املنظمة وتمتعهم بالذكاء الثقافي كلها تعمل مجتمعة على
تنمية املوارد البشرية وبالتالي تحقق امليزة التناقسية للمنظمة وتحقيق األهداف املرسومة وبأقصر الطرق وأسرع وقت وأقل التكاليف ،هذا ويعتبر
العاملين في املنظمة هم الوسيلة الفعالة التي تستخدمها املنظمات ملواكبة التقدم والنمو في عالم يتسم بسرعة اليقاع والتغيير في البيئة الخارجية
املحيطة.
إن الريادي هو الشخص الذي يجلب املوارد والعمالة واألصول االخرى تناغم لجعل قيمتها أكبر من ذي قبل ،والشخصية الريادية هي تلك
ً
الشخصية التي تمتلك روح املبادرة والتي تتحرك وتعمل على انشاء عمال ً جديدا يضاف من خالله قيمة ،ويسهم في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
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من هنا جاءت هذه الدراسة الستكشاف دور املسار الوظيفي في ريادة األعمال في ظل وجود الذكاء الثقافي في شركات صناعة األدوية األردنية.
أهمية الدراسة:
لهذه الدراسة أهميتان تكتسبهما من أهمية املتغيرات التي تبنتها ،األولى أهمية نظرية والثانية تطبيقية.
ً
 .1األهمية النظرية :تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة في تشكيلها رافدا من الروافد العلمية ملتغيرات الدراسة (املسار الوظيفي ،وريادة األعمال)،
حيث تعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثين الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت املسار الوظيفي وأثره في ريادة األعمال على مستوى
الشركات األردنية ،بالتالي من املتوقع أن تثري املكتبة العربية في هذا املجال.
 .2األهمية التطبيقية :تبرز أهمية الدراسة العملية من إجراءها في ظل منافسة كبيرة بين الشركات على البقاء واالستمرار في السوق في ظل األزمات
االقتصادية التي تعاني منها شركات صناعة األدوية األردنية في مختلف القطاعات االقتصادية ،وبالتالي من املتوقع أن تسهم النتائج والتوصيات التي
تم التوصل إليها في تحسين توجهات إدارات الشركات ،وخاصة بما يتعلق باهتمام الشركات بريادة األعمال وأثر املسار الوظيفي في ظل وجود الذكاء
الثقافي مما يسهم في تنمية قدرة الشركات على البتكار واملنافسة.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مستوى األهمية النسبية للمسار الوظيفي في شركات صناعة األدوية األردنية.
 .2التعرف على مستوى األهمية النسبية لريادة األعمال للعاملين في شركات صناعة األدوية األردنية.
 .3التعرف على أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية.
مشكلة الدراسة واسئلتها:
تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحقيق ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية ،وإن عدم أخذ الخصائص الريادية وتنمية الشخصية
الريادية بعين االعتبار يؤدي إلى انخفاض تدريجي في قدرة املنظمة على النمو واالزدهار ،وبالتالي يؤدي إلى عدم تحقيقها للميزة التنافسية مما يؤدي ذلك
إلى سرعة فشلها وخروجها من السوق .حيث تعتبر ريادة األعمال من أسباب ديمومة واستمرارية هذه املنظمات ولها دور أساس في تحقيق أهداف
املنظمات بأسرع وقت وأقصر الطرق .لقد إرتباط العديد من حاالت فشل املنظمات بفشل موظفيها في البداع والبتكار وعدم إقدامهم على اتخاذ
العديد من القرارات الهامة في الوقت املناسب.
قد يساعد تبني املسارات الوظيفية على اختالف أنواعها بوضوح وشفافية على إيجاد بيئة من شأنها أن تحفز العاملين على امتالك الخصائص
الريادية وبالتالي تحقيق الريادة على مستوى قطاع صناعة األدوية من خالل املجيء بأفكار ملنتجات جديدة يكون لهذه الشركات فيها دور السبق والريادة،
حيث أن أصل الريادة هم العاملين في هذه املنظمات.
تكمن مشكلة الدراسة في معرفة مدى أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية ،ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة
من خالل األسئلة التالية:
 .1ما مستوى األهمية النسبية ألنواع املسارات الوظيفية للعاملين في شركات صناعة األدوية األردنية؟
 .2ما مستوى األهمية النسبية لريادة األعمال للعاملين في شركات صناعة األدوية األردنية؟
 .3ما أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال للعاملين في شركات صناعة األدوية األردنية؟
فرضيات الدراسة:
من خالل مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،وبهدف تحقيق أهدافها فقد تم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى:
 :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه (املسار التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار
االنجاز) في ريادة األعمال بداللة أبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية.
ينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :Ho1-1:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في االبتكار في
شركات صناعة األدوية األردنية.
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الفرضية الفرعية الثانية :Ho1-2:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في املبادأة في
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة :Ho1-3 :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في تبني املخاطر في
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة :Ho1-4:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في االستقاللية في
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الخامسة :Ho1-5:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في الرغبة في
النجاز ي شركات صناعة األدوية األردنية.
أنموذج الدراسة:
يشير الشكل ( )1إلى أنموذج الدراسة والذي يتضمن متغيرات الدراسة وأبعادها.

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

التعريفات املفاهيمية:
املسار الوظيفي  :Career Pathيشير إلى سلسلة تجارب العمل التي تتعلق بأالهداف الفردية والتي يمر بها العاملون خالل وجودهم باملنظمة ( Kalei,
.)Denis, Josephine, Susan & Katinda, 2015
املسار التقليدي  :Traditional Pathهو املسار الذي يمثل حركة املوظف بشكل عمودي ،حيث ينتقل من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى عن طريق
الترقية على أن تكون الوظيفة التي انتقل إليها ذات عالقة بالوظيفة القديمة من حيث طبيعتها.
املسار الشبكي  :Network Pathهو مسار مرن ال يعتمد على التخصص الضيق بل يتعداه إلى توسيع نطاق تخصص العاملين (افقي وعمودي) لتوفير
فرص وبدائل ترقية متنوعة تسهم بشكل كبير في تحقيق طموحات العاملين املستقبلية بسهولة ومرونة تفوق املسار التقليدي (السالم.)215 ،2014 ،
مسار االنجاز  :Achievement Pathفي هذا املسار يتم التركيز على أن تكون الترقية معتمدة على النجاحات والنجازات التي يحققها العاملون بغض
النظر عن املدة الزمنية في الوظيفة (جوده.)295 ،2010 ،
ريادة األعمال  :Business Entrepreneurshipهي قدرة العاملين على االبتكار واملبادأة وتبني املخاطر واالستقاللية والرغبة في االنجاز والنجاح من
خالل إنشاء مشاريع جديدة وذات األفكار مختلفة والسير بها نحو النجاح (.)Wickham, 2001, 8
اإلبتكار  :Innovationعملية توفر قيمة مضافة ودرجة من الجدية للمنظمة واملوردين والعمالء ،من قبل العاملين تعمل على تطوير إجراءات وحلول
ومنتجات جديدة (.)Yeboah, 2013, 2
ّ
املبادأة  :Proactiveهي قدرة العاملين على بدء التعامل مع األخرين ،ومد يد العون لهم ،بمعنى آخر هو السلوك الذي يجعل العامل يقوم بنشاط ذاتي
مباشر لنقاذ موقف ما ،أو تصرف مناسب ومالئم ملواجهة مشكلة معينة ،وإذا لم يقم بهذه املبادأة ربما تعرض أحد ما إلى خطر ما ،أو حدثت مشكلة
سببت الضرر (.)Lumpkin & Dess, 2001, 430
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تبني املخاطرة :Risk Takingهي قدرة العاملين على استغالل واستخدام كافة املوارد لتقديم منتجات جديدة ،أو دخول اسواق جديدة ،أو العمل في
بيئة عمل ذات درجة مرتفعة من عدم التأكد وعدم توفر املعلومات الكافية (.)Tuan, 2017
االستقاللية  :Autonomyتحرر العاملين من القيود التنظيمية من حيث إتخاذ القرارات وتحدي طرق وإجراءات العمل (.)Beliaeva, 2014, 20
الرغبة في االنجاز :Desire to Achievementهي الرادة املتوفرة لدى العاملين لتحقيق هدف معين ،مستخدمين معرفتهم وعلمهم وعزيمتهم للوصول إلى
إنجاز هذا الهدف (ماض ي وجفال.)2019 ،
الدراسات السابقة:
• دراسة ( Kalei, Denis, Josephine, Kasimu and Katinda (2015حاولت الدراسة تقييم فرص تطوير املسار الوظيفي في الشركات العمانية من
خالل الدورات التدريبية التي تقدمها ملوظفيها ،وقد ركز الباحثون على نوعين من االستراتيجيات التدريبة ،وهي الدورات الداخلية أثناء العمل
والدورات الخارجية .توصلت الدراسة الى وجود فجوة كبيرة بين تصور العاملين في برنامج التطوير الوظيفي الحالي واملشرفين واملديرين التنفيذيين
ومديري املوارد البشرية ،كما تبين أن هناك ضعف في إدراك دور التدريب في تنمية وتخطيط املسار الوظيفي للعاملين ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود
مخاوف لدى املوظفين نتيجة لالحتياجات والطموحات التي تم تجاهلها من قبل املنظمة والتي لها تأثير سلبي في رضاهم.
• دراسة أبو تايه ( )2016جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر االتصاالت الدارية في املسار الوظيفي للعاملين في شركات التأمين في األردن .اعتمدت
الدراسة أربعة أبعاد لقياس املسار الوظيفي وهي :التاهيل املنهي ،والبداع ،واالستقاللية ،واألمن الوظيفي .أظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات
مرتفعة لكافة أبعاد املسار الوظيفي في شركات التأمين األردنية ،يتقدمها البداع ،وبعد ذلك االستقاللية ،وثم األمن الوظيفي ،وأخيرا التأهيل املنهي،
كما أشارت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي لالتصاالت الدارية في املسار الوظيفي للعاملين في شركات التأمين في األردن ،وأن أبعاد االتصاالت الدارية
(اتصاالت املهمة ،واتصاالت األداء ،واتصاالت الوظيفة ،واالتصاالت الشخصية ،واالستجابة لالتصال) قد أثرت بشكل إيجابي في التأهيل الوظيفي
واالستقاللية واالبداع للمسار الوظيفي ،ولم تبين نتائج الدراسة أثرا ذو داللة احصائية ألبعاد االتصاالت االدارية في األمن الوظيفي.
• دراسة ) Ng, Lai, Su, Yap, Teoh and lee (2017الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف العوامل املؤثرة على تفضيل طالب املحاسبة تجاه
مساراتهم الوظيفية .تشير املسارات الوظيفية إلى اختيار الوظائف ،واملهن التي قد يختارها الفرد .أشارت نتائج الدراسة إلى أن طالب املحاسبة في
املرحلة الجامعية يتأثرون بالدوافع الجوهرية والتعرض الوظيفي في اختيار مسار حياتهم املهنية ،في حين أن الجهات الخارجية والدافع الخارجي هي
ً
أقل تأثيرا على االختيار الوظيفي لطالب املحاسبة الجامعيين ،وأن الدافع الجوهري والتعرض الوظيفي لهما عالقات إيجابية ع املسار الوظيفي ،ومع
ذلك فإن الدافع الخارجي وتأثير األطراف األخرى ليس لها عالقة معنوية باملسار الوظيفي ،كما أن التعرض الوظيفي له عالقة ايجابية باملسار
الوظيفي ،وأن الدافع الخارجي ليس له عالقة مع املسار الوظيفي .وأن األطراف االخرى لها عالقة ضئيلة باملسار الوظيفي.
• دراسة النشمي ( )2017هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الخصائص الريادية (التحكم الذاتي ،والثقة بالنفس ،والحاجة إلى النجاز،
واالستقاللية ،وتحمل املسؤولية ،وتحمل املخاطرة ،واالبتكار) ،لدى طلبة تخصصات العلوم الدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في النوايا
الريادية لديهم .أه م ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية للخصائص الريادية لدى الطلبة في نواياهم لنشاء مشروعاتهم
ً
الريادية الخاصة ،كما أظهرت النتائج أن قدرة الطلبة على التحكم الذاتي وعلى مستوى البداع يحدان من الخصائص الريادية األكثر تأثيرا في النية
ً
الريادية لديهم ،كما تبين أن الثقة بالنفس هي األقل تأثيرا بين الخصائص الريادية في نية الطلبة نحو إنشاء مشاريع ريادية عديدة ،وبدرجة كبيرة،
وهذا ُيعزز لديهم الحماس نحو الشروع بأعمالهم الخاصة وبدرجة نجاح عالية ،في حال توفرت الظروف البيئية املساعدة لذلك.
• دراسة املتيوتي والحيالي ( )2017هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التوجه الريادي وتحسين عمليات االنتاج ،وقد تم التعبير عن
التوجه الريادي كمتغير مستقل من خالل أبعاده (االبتكارية ،واالستباقية ،وتحمل املخاطر ،والتنافسية ،واالستقاللية) .توصل الباحثان إلى
مجموعة من النتائج كان من أهمها ،أن الدارة العليا بحاجة إلى مزيد من القناعة واالدراك ألهمية التوجه الريادي وذلك من خالل تحمل املخاطرة في
تقديم منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة ،وأن تحسين العمليات يسهم في تحقيق امليزة التنافسية ،وأن الريادة تؤدي دورا مهما في التنسيق بين
مراكز التدريب واملؤسسات االستثمارية والهيآت الحكومية لوضع خطط تلبي احتياجات العمليات االنتاجية.
• دراسة ) Villaverde, Alarcon, Ortege and Requena (2018سعت الدراسة إلى معرفة تأثير رأس املال االجتماعي االدراكي بأبعاده (الثقافة
املشتركة ،واملعايير املشتركة) في الشخصية الريادية بأبعادها (االبتكار ،واملبادأة ،وامليل نحو املخاطرة ،واالستقاللية) ،كما سعت أيضا إلى التعرف
على الدور املعدل للقدرة االستيعابية للمعرفة بأبعادها ( االستحواذ على املعرفة ،واستيعاب املعرفة ،واستغالل املعرفة ،ونقل املعرفة) في العالقة
برأس املال االجتماعي االدراكي والتوجه الريادي .أظهرت النتائج وجود أثر لرأس املال االجتماعي في التوجه الريادي ،وأن القدرة االستيعابية للمعرفة
تحسن وتعدل أثر رأس املال االجتماعي االدراكي في التوجه الريادي.
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• دراسة ماض ي وجفال ( )2019هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الخصائص الريادية لدى العاملين في جامعة فلسطين باملحافظات الجنوبية،
وكذلك هدفت إلى إبراز مستوى جودة القرارات في جامعة فلسطين وفحص واختبار العالقة بين الخصائص الدارية ،كما هدفت الدراسة إلى
الكشف عن أهم الفروق بين متوسطات استجابات املبحوثين حول الخصائص الريادية وجودة القرارات التي تعزى إلى املتغيرات الديموغرافية.
توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين الخصائص الريادية وتحسين جودة القرارات في الجامعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
احصائية بين متوسطات استجابات املبحوثين حول الخصائص الريادية وجودة القرارات يمكن أن تعزى إلى املتغيرات الديموغرافية (العمر،
وسنوات الخدمة ،واملؤهل العلمي) مع وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس.
• دراسة الليمون والربابعة ( )2019جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر ممارسات إدارة تنوع املوارد البشرية في تحقيق الريادة في الجامعات
الرسمية األردنية .من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تصورات املبحوثين لفقرات ممارسة إدارة تنوع املوارد البشرية بأبعادها ،وتصورات
املبحوثين نحو تحقيق الريادة بأبعادها قد جاءت بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة احصائية ملمارسات إدارة تنوع املوارد
البشرية في تحقيق الريادة في الجامعات األردنية الرسمية.
• دراسة بريس ،البناء والدهان ( )2019هدف الباحثون في هذه الدراسة لبيان تأثير رأس املال الفكري األخضر في التوجه الريادي ،ولتحقيق هذا
الهدف اعتمدت الدراسة أبعاد التوجه الريادي واملتضمنة أخذ املخاطرة واالبتكار واالستباقية والتنافسية العدوانية واالستقاللية ،وأبعاد رأس املال
الفكري األخضر واملتضمنة رأس املال البشري األخضر ،ورأس املال الهيكلي األخضر ،ورأس املال االجتماعي األخضر .توصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج من أهمها وجود عالقة تأثير قوية وذات داللة معنوية لرأس املال الفكري األخضر في التوجه الريادي.

اإلطار النظري:
ً

أوال :املسارالوظيفي Career Path

الوظيفة هي املوقع الذي يشغله العاملون خالل حياتهم العملية (عباس .)208 ،2006 ،املسار الوظيفي كما عرفه ( (Dessler, 2008, 354بأنه
جموعة من املراكز الوظيفية التي يتدرج من خاللها املوظف خالل حياته الوظيفية ،لذلك ينظر العاملون في املنظمة نظرة رضا إلى املسار الوظيفي في
حال حقق لهم ما يتفق مع انجازاتهم وطموحاتهم ،ويحدث العكس إذا لم يسهم املسار الوظيفي بما كانوا يأملون به.
كما عرفه ملدعون والتزه ( )204-203 ،2014بأنه املسلك أو الخط املرن الذي يبين الوظائف التي يمكن أن يمر بها املوظف ،او يتنقل من خاللها
اثناء حياته املهنية ،ويكون هذا التنقل إما عموديا من خالل املستويات التنظيمية من قاعدة الهيكل التنظمي حتى قمته (وهذا مايسمى بالترقية) ،أو
أفقيا وذلك بالتنقل من وظيفة الى أخرى .أما ) (Kalei et al. 2015فقد عرفه بأنه هو عبارة عن سلسلة متعاقبة من التغيرات الوظيفية التي تحدث في
حياة املوظف العملية سواء كانت هذه التغيرات مرتبطة بالتقدم الوظيفي والنجاح الذي يحرزه في عمله والذي يرافقة الحصول على أجر أعلى ،او مكانة
ً
وظيفية افضل ،وتحمل أعباء ومسئوليات أكبر ،ويمكن ان يعبر عن هذه التغيرات الوظيفية بالترقية راسيا إلى وظيفة أعلى ضمن الهيكل التنظيمي
املعتمد.
عرف السالم ( )215 ،2014املسار الوظيفي بأنه انتقال الفرد من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر لتحقيق مستقبله بالشكل الذي يتمناه.
قد تكون التغيرات عبارة عن تعاقب في الوظائف التي يشغلها املوظف خالل تاريخه الوظيفي بصرف النظر عن مكانته الوظيفية التي يشغلها أو
ً
مستواها في الهيكل التنظيمي والتي تحدث عادة على مستوى أفقي أو دون ارتباطها بمراكز اشرافية أعلى ،وعليه فان للمسار الوظيفي مفهوما ذو بعدين
يتمثل في تدرج املوظف من وظيفة ألخرى ذات مستويات ومسئوليات وواجبات ومتطلبات وشروط تأهيل أعلى ،ويتمثل الثاني في تدرج املوظف في السلم
الفني والتخصص ي دون أن يرافق ذلك تدرجه في سلم الوظائف الداري (بو راس.)2015 ،
ً
عادة ما يبدأ املوظف حياته الوظيفية في املستويات الدارية الدنيا ،وبعدها يتدرج في تلك الوظائف رأسيا أو أفقيا ،حسب الفرص املتاحة في
املنظمة ،وعادة يصل إلى أعلى وظيفة إدارية في نهاية حياته الوظيفية وتكون في العادة أعلى من تلك التي بدأ بها مشواره الوظيفي ،وتزداد االمتيازات
ً
واملسؤوليات كلما ارتقى الفرد إداريا على السلم الوظيفي ،واملسار الوظيفي في العادة يرتبط بالتخطيط للمهنة أو الوظيفة ،وذلك من خالل دراسة
تفصيلية تجعل املوظف أكثر ادراكا ملهاراته واهتماماته وحوافزه ومعرفته ،وذلك من خالل وضع خطة لتحقيق أهدافه وأهداف املنظمة .يؤدي املدير
ً
ً
دورا مهما في تطوير املسار الوظيفي ملوظفيه من خالل اشراكهم في النشاطات الرسمية وغير الرسمية واملتمثلة في توفير معلومات دقيقة عن أداء
املوظف في الوقت املناسب ،وبيان نقاط قوته ونقاط ضعفه ،وتوفير فرص التقدم له وتقديم النصح للموظف ودعمه في خططه لالرتقاء بوظيفته
).)Dessler, 2015, 842
أن العبء األكبر يقع على املوظف لتطوير مساره الوظيفي في املنظمة التي يعمل فيها ،وأن املوظف الطموح في الرقي في السلم الوظيفي يجب عليه
أن يقيم مهاراته واهتماماته فيما إذا كانت تلك املهارات تتالئم مع الوظيفة املستقبلية املنشودة ،لذلك يجب عليه قبول املهام واملسؤوليات التي يكلف
ً
بها ،وعليه أيضا أن يجد املعلومات التي تسهم في توضيح املسارات الوظيفية املتاحة أمامه ،وأن يضع خطط واقعية ملستقبله الوظيفي في املنظمة التي
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يعمل فيها .أن الفرد مسؤول عن تخطيط مساره الوظيفي والذي يعكس إدراكه ووعيه لقدراته ومهاراته ومعرفته التي يمتلكها ،ثم يضع الخطط الالزمة
لتحقيق أهدافه في التقدم الوظيفي (.(Dessler, 2015, 843
أن التخطيط لتحديد املسار الوظيفي ياخذ اهميه خاصة للفرد وللوحدة التي يعمل فيها ملا له من عالقة باملستقبل الوظيفي واالجتماعي للفرد.
ً
فعندما تتوفر للفرد الوظيفة املناسبة وتتاح له الفرصة فإن ذلك سينعكس إيجابيا في إنتمائة لعمله وللوحدة التي يعمل فيها ،وبالتالي زيادة الرضا
ً
والقناعة الوظيفية والعكس تماما ،فإن ضعف أو عدم توفر برامج تنمية وظيفيه ،فإن الروح املعنوية للموظف تضعف وممكن أن يصل األمر به ألى
الحباط وامللل وإلى ضعف روح البداع والبتكار لديه (بو رأس.)2015 ،
كما بين القريوتي ( )248-247 ،2010فإن مفهوم تخطيط املسار الوظيفي يعبر عن دور الدارة في التنسيق بين أهداف املنظمة وأهداف الفرد،
وبما يساعد في زيادة والء األفراد للمنظمة ،كونه يقلل الفجوة بين أهداف الفرد واألهداف التنظيمية،مما يعزز الثقة لدى املوظف بأن تحقيق أهدافه
ً
ً
مرتبط إرتباطا وثيقا بتحقيق أهداف املنظمة ،وال يوجد بينهما أي تعارض ،مما يتطلب من املنظمة أن توضح ملوظفيها الواجبات التي عليهم القيام بها
لتحقيق األهداف املنشودة ،ويجب على كل موظف معرفة اهتماماته وقيمه ومهاراته ،وعليه أن يحدد الفرص املتاحة في التنظيم لتحقيق تلك األهداف،
والتواصل مع رؤسائه لحل املشاكل التي تواجهه .أما دور الرؤساء فهو محوري وهام في عملية التخطيط حيث يتوجب عليهم تطوير ودعم املرؤوسين
لتحقيق أهدافهم واهداف املنظمةفي نفس الوقت ،أما دور املنظمة في عملية تخطيط املسار فأنه يتحتم عليها أن تنشر رسالتها ورؤيتها وفرص التدريب
املتاحة والخيارات والفرص الوظيفية املتاحة.
 .1أنواع املسارات الوظيفية:
ً
إعتمادا على بدائل النقل والترقية الوظيفية فأن املسارات الوظيفية تقسم إلى عدة أنواع ،منها االفقي ومنها ،ويتميز كل شكل من هذه املسارات
عن اآلخر في درجة املرونة وسرعة الترقية واملكافأة على االنجاز وفي سرعة الوصول إلى مرحلة الركود والوصول إلى مرحلة التقاعد ،وفيما يلي أنواع
املسارات الوظيفية للعاملين:
• املسار التقليدي  : Traditional Pathيمس ى باملسار الضيق أو املحدد ،وذلك ألنه يحدد سلسلة او مجموعة من الوظائف املتتالية ذات النوعية
الواحدة املرتبطة ببعضها البعض والتي تجبر الفرد على السير من خاللها ،وهذا املسار يفتقد للمرونة ويجعل بدائل الترقية واالنتقال الوظيفي
والخبرات شبه معدومة ،وال يحتوي هذا املسار على أي نوع من الحوافز لالفراد (عقيلي.)550 ،2005 ،
املسار التقليدي هو حركة انتقال عمودية تصاعدية من وظائف أدنى إلى وظائف أعلى عن طريق الترقية ،بحيث تكون الوظيفة التي سينتقل إليها
املوظف ذات عالقة بالوظيفة السابقة من حيث طبيعتها .يتضح من ذلك أن الوظائف التي تقع على مسار واحد هي وظائف من ذات النوع
وتخصص واحد من أ جل تنسيق الترابط املوضوعي في املسار الواحد ،وبالرغم من وضوح هذا املسار وسهولة فهمه من قبل العاملين لكن يعاب
عليه انه ضيق ومحدود وغير مرن ،وذلك كونه ال توجد فيه بدائل للترقية السيما في نهاية املسار مما قد يؤدي إلى إبقاء الفرد فترة طويلة في
الوظيفة األخيرة قبل أن يحال على التقاعد ،لذلك يشعر الفرد بامللل وربما يتجه إلى عدم االهتمام بالعمل وذلك بسبب عدم زيادة الراتب أو
العالوات (السالم.)215 ،2014 ،
إن املسار التقليدي يبين مسار ترقية املوظف بش كل عمودي إلى الوظائف األعلى من الوظائف التي يشغلها املوظف واملرتبطة بوظيفته الحالية
ً
وبمجال تخصصه ،يعتبر املسار التقليدي مسارا ضيقا ،حيث ان الوظائف املتاحة أمام املوظف للترقية تكون محدودة ،فهو ال يستطيع أن يترقى
إال للوظائف املرتبطة بوظيفته الحالية ،مثال :يترقى الباحث إلى مشرف أبحاث ،ومشرف األبحاث يترقى إلى مشرف أبحاث أول ،والذي يترقى إلى
رئيس فريق بحث ثم إلى مدير دائرة البحث (جودة.)293-294 ،2010 ،
• املسارالشبكي  :Matrix Pathيوضح مدى إمكانية انتقال املوظف بشكل عمودي (كما في املسار التقليدي) وبشكل أفقي في نفس املستوى الداري
لوظيفته ،وذلك بهدف إكساب املوظف مهارات وقدرات إدارية وفنية متعددة في عدة وظائف مختلفة ،وذلك بقصد إعداد األفراد لسد الشاغر
ً
من الوظائف في حال وجودها ،مثال أن مشرف االبحاث يمكن ترقيته عموديا إلى مشرف أبحاث أول كذلك يمكن للمنظمة أن توسع خبراته من
ً
ً
خالل نقله أفقيا الى اخصائي أول مثال (جودة .)295-294 ،2010 ،االنتقال األفقي يستخدم لغرض إكساب الفرد مهارات وخبرات متعددة في
نفس املستوى الواحد مما يتيح له إمكانية الترقية إلى أكثر من وظيفة في املستوى الداري الذي يشغله (السالم .)216 ،2014 ،لقد بين ملدعون
والتزه ( )211 ،2014بأنه في هذا املسار تكون حركة انتقال العامل عمودية وافقية بنفس الوقت في الهيكل التنظيمي خالل عمره الوظيفي ،أي أن
املوظف ال يقتصر وجوده في الوظيفة التي تم ترقيته إليها ،بل يتنقل بين مجموعة من الوظائف في نفس املستوى الداري ،وهذا يكسبه املزيد من
الخبرات واملهارات في املستوى الداري الواحد ،مما يتيح له فرصة الترقية إلى أكثر من وظيفة في املستوى الداري األعلى .كذلك فأنه في هذا املسار
يستطيع الفرد النتقال عموديا وأفقيا في الهيكل التنظيمي للوظائف عبر حياته الوظيفية ،اي أن هذا املسار يحقق للفرد النتقال إلى املستوى
الداري األعلى ويتيح له النتقال إلى عدة وظائف في مستوى إداري واحد وخالل فترة زمنية محددة.
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• مسار االنجاز  : Achievement Pathيوضح هذا املسار حركة انتقال املوظف من خالل الترقية واالنتقال إلى وظيفة أخرى والتي قد تقع على خط
املسار الجديد ،ويصمم مثل هذا الشكل من املسارات الوظيفية بناء على ترقية أو بناء على النجاحات التي قد يحققها الفرد في عمله ،وذلك بغض
النظر عن املدة الزمنية التي قضاها في الوظيفة ،وفي هذه الحالة يالحظ أن الفترة الالزمة لبلوغ املوظف نهاية مسار الخدمة الوظيفية ال يتوقف
عليها بلوغ نهايته ،فكلما زادت نجاحاته ساعده ذلك في سرعة الترقية واالنتقال ،وبلوغ النهاية غير مرتبط بسن االحالة على التقاعد.
طبقا لهذا املسار فإ ن ترقية املوظف ال تعتمد على عدد سنوات الخدمة التي قضاها في املنظمة وإنما تعتمد على نجاحاته وابداعاته في العمل
ً
الذي يؤديه في الوظيفة الواحدة ،أي أن طول الفترة الزمنية للوصول إلى نهاية املسار الوظيفي ال يتوقف على سنوات محددة مسبقا وإنما تعتمد
على انجازات الفرد ،لذلك فالنجاح في العمل والبداع فيه شرط اساس للترقية الى الوظائف األعلى ،وهذا السلوب يشجع املوظفين على البداع
والنجاح املتميز في العمل من أجل الوصول إلى أعلى املناصب في سن مبكرة (السالم.)217 ،2014 ،
إن مسار االنجاز يرتكز على فكرة واقعية مضمونها إن إنجازات املوظف وأدائه يمكن أن تقرر ترقيته بدون النظر إلى املدة التي يقضيها املوظف في
الوظيفة الحالية حتى يترقى إلى الوظيفة األعلى .من هذا املنطلق فإنه كلما زادت إنجازات املوظف كلما أدى ذلك إلى زيادة معدل السرعة في ترقيته
إلى الوظائف األعلى .تتوافق الكثير من املنظمات مع إمكانية تعديل املسار الوظيفي لبعض العاملين فيها وذلك بالتجاوز عن بعض املراحل
الوسيطة ،وهذا يتم عندما يكون هؤالء األفراد متميزين في أدائهم ،وينتج هذا الختصار في فترة املسار الوظيفي بسسب إنجازاتهم ونجاحاتهم
(جودة.)296-295 ،2010 ،
ً
ثانيا :ريادة األعمال
اقترن مصطلح الريادة  Entrepreneurshipفي بدايات القرن العشرين بمفهوم التحديث الذي انتشر على نطاق واسع في عالم األعمال اليابانية،
وفي األونة األخيرة أصبحت الريادة ،وبخاصة في مجال األعمال تعني السبق في ميدان ما عن طريق الشجاعة ،والقدام ،والتصميم ،والنجاح ،وتحمل
املخاطرة ،وتحقيق التميز(.)Histrich & Peters, 2002, 10
يرى النجار والعلي ( )28 ،2019أن الريادة تمثل التفرد املعتمد على الختالف ،والتنويع ،والتوافقات الجديدة ،والطرائق الجديدة والنماذج
والعادات املتبعة للوصول إلى تأمين منتجات متميزة .عرفها ناصر والعمري ( )2015بأنها مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي تشير إلى أن الشخص
ً
الذي يتصف بها يتمتع بالرياده بدرجات قوية أو جيدة ،أو احتمالية أن يكون رياديا.
عرف العاني ،جواد ،ارشيد وحجازي ( )37 ،2010ريادة األعمال بأنها مجموعة من الجراءات التي يقوم بها الفرد أو مجموعة من األفراد لغايات
خلق منظمة ريادية وذلك من أجل تقديم ش يء مميز يلبي رغبات وحاجات العمالء وبالتالي يحقق قيمة مضافة إلى املنتجات أو طريقة انتاجها.
كما عرفها الخصاونة ( ) 140 ،2011بأنها الطريقة االبداعية التي يتم استخدامها من قبل الفرد أو املنظمة بشكل عام للوصول إلى تحقيق القيمة
املضافة وتطوير العمل بما يتناسب ورغبات وحاجات أصحاب املصالح
تنبع أهمية ريادة األعمال من دورها الكبير في تنمية رأس املال الفكري الذي تسعى إليه كافة املجتمعات من أجل تنمية وتطوير وتدريب األفراد على
إدراك الفرص وتبنيها وامتالك روح االبداع واالبتكار واستثمار املوارد املتاحة بطرق منظمة ،ومن أجل الوصول ملشاريع ناجحة تحقق النمو والربح
(العبادي ،غنيم ،والحدراوي.)2011 ،
حسب ) Chen and Anquan (2005فإن ريادة املنظمات تأتي من خالل الدور الرئيس الذي تلعبه في تحسين النتاج وتشجيع النمو االقتصادي،
وقد بين ) Wickham (2001, 9بأن ريادة املنظمات هي حجر األساس في تنمية القتصاد من خالل ربط ريادة املنظمات بظاهرة البتكار ،وقد وصف
ً
ً
) Hitt, Hoskinsson and Ireland (2007, 84أهمية ريادة املنظمات كونها عنصرا حيويا لكل املنظمات الفتية والهرمة ،والكبيرة والصغيرة ،والخدمية
والصناعية .تساعد الريادة املظمات في تكوين األعمال الجديدة وذلك من خالل إبداعها بمنتج ما أو عملية إنتاجية أو من خالل تطوير السوق أو تبني
إستراتيجية جديدة ) .Ireland, Kurako and Morris (2006وفقا ملؤسسة كوفمان ،وهي منظمة ترعى بحوث الريادة ،يعتمد إقتصاد الواليات املتحدة
والعديد من الدول األخرى على إنشاء مؤسسات جديدة ،وتصنع الريادة وظائف وتحفز البتكار ،وتوفر فرص ألشخاص متنوعين في املجتمع (Gomez-
.)Mejia, Balkin & Cardy, 2012, 233
 .1أبعاد ريادة األعمال
ً
ً
لقد تعددت وجهات النظر في وصف خصائص الريادة ،والتي اصبحت أبعادا للريادة ،وكانت الخصائص أو األبعاد األكثر تكرارا بين املؤلفين
والباحثين للريادة هي (االبتكار ،واملبادأة ،وتبني املخاطر ،واالستقاللية ،والرغبة في النجاز) ،ومن خالل الدراسات واألبحاث السابق ذكرها في هذا
ً
السياق ،سوف تعتمد هذه الدراسة على الخمس خصائص الوارد ذكرها والتطرق لها بش يء من التفصيل.
• االبتكار  :Innovationيعتبر االبتكار قلب الريادة والبعد الرئيس لها وهو بمثابة العمود الفقري لجميع األبعاد األخرى ،وكذلك يمثل قدرة التوصل
لكل ما هو جديد ،ويضيف القيمة من خالل تحويل االفكار الجديدة إلى منتجات جديدة وتقديمها للسوق بطرق أفضل من املنافسين (محمد،
.)2013
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يعرف االبتكار بأنه عملية تقديم منتجات جديدة غير مألوفة ،أو إيجاد خصائص جديدة للمنتجات الحالية وتطويرها ،ويكون ذلك عن طريق
تطبيق األفكار الجديدة ،أو عن طريق تبني األفراد لسلوكيات جديدة في مكان عملهم (عبدالرحيم .)2014 ،عن طريق االبتكار يمكن لألفراد من
إيجاد وسائل وطرق جديدة للتفكير وحلول جديدة للمشاكل وطرق جديدة التخاذ القرارات ،مما يمكنهم من النظر إلى كل ما هو مألوف وشائع
بطريقة غير شائعة وغير مالوفة (السويدان والعدلوني.)17 ،2004 ،
يمكن أن يكون االبتكار في شكل تصميم عمليات جديدة ،أو من خالل تطوير العمليات املوجودة ،أو من خالل ادخال تكنولوجيا جديدة  ،ويمكن
تصنيفه ألى ابتكار منتج أو ابتكار عملية (عبدالرحيم.)2014 ،
إن البتكارهو حالة من البداع يطلق على الش يء الجديد ،فالبداع مرتبط بالسبق وكل ما هو جديد ،فمن توصل إلى شيئ جديد قبل اآلخرين فهو
مبدع ،ومن سماته أيضا السبق في الفكر ،فكل فكرة لم يسبق إليها أحد يكون صاحبها مبدعا ،بينما البتكار يكون في األداء ،وإن البتكارهو حالة
ً
خاصة من البداع ،وإن كل أداء يكون جميال يقال عنه إبتكار ،في حين يطلق على من قام بهذا العمل مبتكرا ،املعاني ( .)353 ،2011في هذا الصدد
يقول نجم ( )18-17 ،2003في الفرق بين البداع والبتكار ،إن البداع هو الجزء املرتبط بالفكرة الجديدة في حين إن البتكار هو الجزء امللموس
املرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إلى املنتج .من وجهة نظر ( Yeboah (2013, 3إن البداع والبتكار جزء ال يتجزأ من الريادة ،وتوجد بعض
األساليب التي من خاللها يمكن معرفة مستوى البداع في املنظمة ،ومنها :املبالغ املالية املخصصة لإلستثمار في مجال البداع ،واملوارد البشرية
املخصصة للقيام باألنشطة البداعية ،وتتابع التغيرات في املنتجات وخطوط النتاج.
• املبادأة  :Proactiveتعرف املبادأة بأنها قدرة املنظمات على توقع االحتياجات والرغبات املستقبلية ،والقيام بتحويلها إلى فرص جديدة ،وتكون
استباقية في ذلك أي هي صاحبة الخطوة األولى في السوق (الساير ،)2017 ،وبذلك تكون هي املبادرة والسباقة قبل املنافسين ،ويكون دورها قيادي
ً
في السوق  Leaderوليس تابعا  .Followerعلى املنظمات املبادأة أن تتوقع التغييرات في طلبات السوق وفق الرؤى املستقبلية (داوده وسلمان،
ً
ً
 ،)2014كما تمثل املبادأة قيام املنظمات بالبحث عن الفرص السوقية واقتناصها بسرعة ،وبذلك يتضح أن املبادأه مرتبطة إرتباطا وثيقا باالبداع
مما يدفع املنظمات إلى تبني استراتيجية املبادأه للتفوق على املنافسين من خالل اطالق املنتجات االبداعية قبلهم )(Yan, 2010
أن املبادأة أو االستباقية كما وصفها ( Lumpkin and Dess (2001, 431هي عملية البحث عن فرص استثمارية مستقبلية ،والتي تتضمن ادخال
منتجات جديدة للسوق بحيث تنافس الشركات املوجودة أصال في السوق ،باالضافة إلى توقع الطلب على منتجات معينة ،ويكون ذلك من أجل
إيجاد التغيير وإيجاد األسس والخطط حسب التطورات الحديثة.
أشار ( Morris, Webb, and Franklin (2011, 949إلى أن املبادأة هي رغبة املنظمة للتنبؤ باملستقبل من حيث رغبات وحاجات الزبائن والسعي
لتحقيق التغيير والتحول واالنتقال إلى التفوق على املنافسين .كما أضاف ( Lin and Yang (2014, 13-14إلى أن تبني املخاطر وتقبلها واملبادأه هي
األبعاد الرئيسة للتوجه الريادي .كما يعتقد ( Ujowary-Gil (2013, 7بأن فكرة املبادأة هي القيام باملبادرات ومتابعة الفرص الستثمارية الجديدة في
األسواق الناشئة.
يهدف مصطلح املبادأة إلى إيجاد الفرص الجديدة غير املوجودة أو املرتبطة بخطوط العمليات املوجودة ،وتهدف الى إدخال منتجات وعالمات تجارية
جديدة قبل وصول املنافسين إلى هذه الفرص والخروج بإستراتيجية مدروسة من العمليات التي تكون في مرحلة االنخفاض أو في مرحلة النضج
(.(Venkatraman, 1989
• تبني املخاطرة  :Risk Takingهي خاصية التعامل مع املواقف في ظل حاالت عدم التأكد واألزمات والفشل بغض النظر عن الخسائر ،مع األخذ
بعين االعتبار املخاطرة املحسوبة على أنها فرص مواتية لتحقيق النجاح (ماض ي وجفال.)2019 ،
ً
ً
يعد الخطر أحد العناصر املهمة للريادة إذ اليمكن البدء باألعمال واملشاريع دون أن يتحمل الريادي وصاحب املشروع مهما كان حجمه قدرا معينا
من الخطر وماله من تأثيرات حالية أو مستقبلية (عبدهللا واملختار.)780 ،2012 ،
لقد عرف السكارنه ( )75 ،2010املخاطرة بأنها مقدار ميل املنظمات نحو املخاطرة والجرأة في البيئة املحيطة باملنظمة ،وذلك بطرح وتقديم
منتجات جديدة إلى األسواق في ظل بيئة الغموض وعدم التأكد ،ويعتقد السكارنه ( )71 ،2010بعدم وجود حدود معينة لسلوك أخذ املخاطرة بين
املنظمات واألشخاص ،فكلما قل الخطر يكون األشخاص في املنظمة مجرد عوامل ،ولكن إذا ازدادت املخاطرة داخل املنظمة يصبح األفراد
رياديون ،ألن أخذ الخطر في هذه الحالة يأتي بمنفعة اقتصادية للمنظمة ،ويكون ذا عالقة القرار.
يتجه الشخص الريادي عادة نحو املخاطرة ،ويعمل في بيئة تتميز بعدم التأكد ،وكلما ازدادت الرغبة في النجاح يزداد التوجه نحو املخاطرة واألخذ
بها ،حيث يدفع ذلك الريادي إلى الجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات في بيئة غير مستقرة وبتوفر الحد األدنى من املعلومات (النشمي .)2017 ،ان تبني
املخاطرة يرتبط عادة بعدم توفر املعلومة وعدم التأكد ،وعدم مضمونية النتائج بدرجة عالية ).(Tuan, 2017
يرى ( Soininen (2013, 24بأن إستراتيجية تبني املخاطر وتقبلها تعني مجموعة الجراءات والخطوات التي تتخذها املنظمة باملضاربة في املشاريع
التجارية واملخاطرة بالدخول فيها مثل :الديون الثقيلة‘ واملخاطرة في موجودات املنظمة للدخول في مشروعات غير مؤكدة .كما أوضح Lumpkin and
Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 292-317

299

الجبالي وآخرون

أثراملسارالوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية

) Dess (1996, 144بأن الريادة في املشروعات القتصادية تتصف بأسلوب املخاطرة واملجازفة مثل تحمل الديون الثقيلة ،وعمل العديد من
التعهدات واللتزامات للمصادر املهمة في املنظمة على أمل الحصول على عوائد مالية عالية والفرص املتاحة في السوق ،وبذلك تم الربط بين التوجه
الريادي بمدى تقبل املخاطر.
ً
• االستقاللية  :Autonomyيمكن القول بأن االستقاللية هي الحكم الذاتي للمنظمات لتطوير أفكارها بهدف إيجاد الفرص واستغاللها ،وهي أيضا
الجراءات واملمارسات التي يقوم بها األفراد في املنظمة بهدف اتخاذ القرارات االستراتيجية من أجل توفير املوارد ملواجهة املافسين ( Beliaeva,
.)2014, 20
يعتقد ( Bleeker (2011, 15بأن االستقاللية هي مصدر البداع من أجل ممارسة األعمال بشكل مستقل ،وهي تساعد املنظمات على معرفة الفرص
االستثمارية ،حيث يتحتم عمل تقييم ملراحل العمليات التشغيلية بشكل منظم ومستمر .يؤكد املعاضيدي ( )2010بأن الفعل املستقل الذي يطلقه
الفرد أو الفريق بهدف تقديم مفاهيم جديدة لالعمال او رؤيا محددة ويصل بها الى حالة التمام او الكمال.
عرف كل من ( Bojica, Fuentes and Gomez-Gras (2011التوجه الريادي الستقاللي بأنه درجة الحرية للمديرين في العمل ،والستقاللية لألفراد
في جدولة عملهم ،وتحديد الجراءات وطرق العمل.
من وجهة نظر ( Ejdys (2016, 4فإن الستقاللية تعني القدرة على إتخاذ القرارات والجراءات بطريقة مستقلة داخل املنظمة ،فاألمر عندما يتعلق
بالتوجه الريادي وتنفيذه ،يتم دعم املديرين لتشجيع العاملين في املنظمة على الستقاللية واملوارد الالزمة ملشاريع الريادة.
تعتبر االستقاللية وممارسة العمل بدرجة عالية من الحرية سمة مهمة لدى الرياديين ،وهي من السمات التي ترتبط باملهارات املطلوبة لدارة
املشروعات ،وتتجسد في سعي الريادي إلى امتالك زمام املبادرة في العمل وتنفيذ املهام بما يتفق مع رؤيته ،فاالستقاللية في جدولة األعمال وتحديد
الجراءات وطرق تنفيذ العمل وغيرها ترتبط بشخصية الفرد ،وتختلف من شخص إلى آخر (النشمي.)2017،
• الرغبة في االنجاز :Desire to Achievementيمكن اختصار الرغبة في النجاز على أنها درجة الدافعية العالية الشباع الحاجة نحو النجاح والبراعة
والتفوق في العمل مع اآلخرين وتحقيق األهداف التي تتسم بالصعوبة والتعقيد للوصول ألعلى درجات الرضا (ماض ي وجفال.)2019 ،
ً
يعرف الرياديون أهدافهم جيدا ويعملون بمثابرة لنجاز تلك األهداف فهم منظمون فسيولوجيا على أنهم يختلفون في درجة الرغبة في النجاح،
ً
ويملكون درجات أكبر من األشخاص العاديين حيث يقدمون مسؤولية ذاتية ألعمالهم ووظائفهم ،فالنجاح في عالم األعمال ليس سهال وليس
ً
مستحيال (الزعبي.)96 ،2016 ،

منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة والعينة
تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية ،وعددها ( )21شركة حسب املركز االعالمي في وزارة الصحة
( ،)/http://www.moh.gov.joويعمل فيها ( )6306عامال ،كما هو مبين في الجدول ()1
ً
تم استخدام العينة الطبقية املتناسبة لغايات تمثيل مجتمع الدراسة ،وعلى هذا األساس بلغ حجم عينة الدراسة ( )351عامال حسب جدول
العينات وبالستناد إلى حجم املجتمع الكلي بحيث يكون هامش الخطأ املسموح به (( )%5النجار ،النجار ،والزعبي.)109 ،2017 ،
قام الباحثون بتوزيع االستبانة على العاملين عينة الدراسة ،وقد تم توزيع ( )351استبانة ،وتم استرجاع ( )327استبانة ،وبعد فحص االستبانات
املسترجعة تبين أن ( )11استبانة كانت غير صالحة ،وذلك لوجود نقص فيها ،مما أدى إلى استبعادها ،وبذلك يكون املتبقي من االستبانات التي تم
اخضاعها للتحليل االحصائي ( )316استبانة ،وهذا يمثل مانسبته ( )%90.028من حجم العينة ،كما في الجدول (.)1
جدول) :)1عدد العاملين والعينة في شركات صناعة األدوية في األردن
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الشركة
شركة ادوية الحكمة
دار الدواء
الشركة الثالثية لصناعة االدوية
شركة عمان للصناعات الدوائية
شركة الحياة للصناعات الدوائية
االردنية السويدية للمنتجات الطبية
الشركة االردنية النتاج االدوية
الشرق االوسط للصناعات الدوائية
الشركة الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية
شركة الرام للصناعات الدوائية
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عدد العاملين
1806
872
90
208
211
350
376
130
655
260

العينة
100
49
5
12
12
19
21
7
36
14

300
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

فيالدلفيا للصناعات الدوائية
الشركة املتحدة لصناعة االدوية
شركة سنا للصناعات الدوائية
شركة اتقان للصناعات الدوائية
شركة نهر االردن
التقدم للصناعات الدوائية
بيال للصناعات الدوائية
سافي فرما للصناعات الدوائية
شركة جرش للصناعات الدوائية
شركة الجديد للصناعات الدوائية
شركة ريتاج للصناعات الدوائية
املجموع

الجبالي وآخرون
130
450
77
56
105
207
69
39
120
81
14
6306

7
25
4
3
6
12
4
2
7
5
1
351

املصدر :املركز االعالمي في وزارة الصحة ()http://www.moh.gov.jo

وحدة التحليل:
وحدة املعاينة والتحليل لهذه الدراسة تكونت من العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية وفي جميع املستويات الدارية.
طرق جمع البيانات واملعلومات:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث يناسب هذا املنهج الظاهرة موضوع الدراسة ،كما أنه يشير إلى محاولة الوصول إلى املعرفة
الدقيقة لعناصر الظاهرة من خالل جمع البيانات الالزمة من مجموعة من املبحوثين املرتبطين بالظاهرة محل البحث وأسلوب الدراسة امليدانية،
واستندت الدراسة لجمع البيانات واملعلومات على مصدرين هما:
ً
أوال :املصادرالثانوية:
قام الباحثون بجمع املعلومات املتعلقة بالدراسة من خالل الرجوع الى مصادر البيانات الثانوية كاملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة،
والدوريات ،والتقارير ،واملقاالت ،والدراسات السابقة التي بحثت موضوع الدراسة ،ومواقع االنترنت.
ً
ثانيا :املصادراألولية:
قام الباحثون بجمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة؛ وذلك ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع البحث ،وتضمنت
االستبانة عدد من الفقرات التي تعكس أهداف الدراسة واسئلتها وتفسر فرضياتها ،كما تعكس متغيرات الدراسة وأبعادها بحيث تغطي كل من املتغير
املستقل (املسار الوظيفي) ،واملتغير التابع (ريادة األعمال).
أداة الدراسة:
لجمع البيانات اعتمد الباحثون على االستبانة كونها تناسب مثل هذه الدراسات ،وتضمنت االستبانة أربعة أجزاء هي:
الجزء األول :تضمن هذا الجزء الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وتشمل (النوع االجتماعي ،العمر ،املؤهل العلمي ،عدد سنوات
الخبرة).
الجزء الثاني :تضمن هذا الجزء على الفقرات التي تقيس املسار الوظيفي ،وقد تم تطوير فقرات أبعاد هذا املتغير بعد مراجعة مجموعة من الدراسات
منها :البلوش ي2008 ،؛ محافظة2016 ،؛ بني هاني2017 ،؛ رحاحلة2015 ،؛ الجديتاوي2017 ،؛ الخزاعلة .2015
الجزءالثالث :تضمن هذا الجزء الفقرات التي تقيس ريادة األعمال ،وقد تم تطوير فقرات أبعاد هذا املتغير بعد مراجعة مجموعة من الدراسات منها:
عوجه  ،2017ابو طه2018 ،؛ ماض ي وجفال2019 ،؛ جالب2013 ،؛ رشيد والزيادي2013 ،؛ بريس ،البناء والدهان2019 ،؛ العبيدي والتميمي،
2017؛ السويطي2018 ،؛ الجازي2014 ،؛ مبارك 2005؛ الحرايزه 2019؛ الجبوري2016 ،
لقد تم تحديد االجابات عن هذه الفقرات وفق مقياس ليكرت الخماس ي :موافق بشدة  – 5غير موافق بشدة .1
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
الغراض التحليل الحصائي استخدم الباحثون مجموعة من األساليب الحصائية املناسبة وهي :التكرارات ،والوسط الحسابي ،واالنحراف
املعياري ،ومعامل كرونباخ الفا للثبات ،واختبار كوملوجروف  -سميرنوف للتوزيع الطبيعي ،ومعامل تضخم التباين ،واالنحدار البسيط واملتعدد.
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صدق وثبات أداة الدراسة:
من أجل إختبار صدق  Validityأداة الدراسة ،فقد تمت االستعانة بمجموعة من األكاديميين في تخصص إدارة األعمال وكان عددهم ()18
محكما من مختلف الجامعات االردنية ،وذلك لغايات إختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة ،وقد أخذ املهم من تلك املالحظات واملقترحات لتأخذ
االستبانة شكلها النهائي.
لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة وفقا ملتغيرات الدراسة ووفقا لجابات األفراد املبحوثين فيما يتعلق بتلك املتغيرات واملتمثلة باملسار الوظيفي
وريادة األعمال ،وذلك من خالل احتساب قيمة معامل كرونباخ ألفا  Cronbach's Alpha Coefficientوالذي يقيس االتساق الداخلي لفقرات الدراسة
ويوضح مدى جودتها مما يعني قوة التماسك بين فقرات املقياس .الجدول ( )2يبين معامل الثبات ألبعاد الدراسة وقد تراوحت قيم ألفا بين ()0.746
كأدنى قيمة للمسار التقليدي كأحد أنواع املسار الوظيفي ،و( )0.931كأعلى قيمة للرغبة في االنجاز كأحد أبعاد ريادة األعمال .يالحظ أن جميع قيم ألفا
قد تجاوزت النسبة الدنيا واملقبولة ألغراض التحليل الحصائي اذ تعتبر قيمة الفا أكبر أو يساوي ( )0.70مقبولة في البحوث املتعلقة في العلوم الدارية
واالنسانية (النجار وآخرون.)151 ،2017 ،
جدول ( :)2معامل الثبات لفقرات أبعاد متغيرات الدراسة
املتغير
املسار الوظيفي

ريادة األعمال

األبعاد
املسار التقليدي
املسار الشبكي
مسار االنجاز
املسار الوظيفي
االبتكار
املبادأدة
تبني املخاطر
االستقاللية
الرغبة في االنجاز
ريادة األعمال

عدد الفقرات
5
5
5
15
5
5
5
5
5
25

قيمة ألفا
0.746
0.779
0.884
0.901
0.881
0.832
0.808
0.886
0.931
0.951

املصدر :من اعداد الباحثين

مالءمة نموذج الدراسة:
ً
أوال :إختباراإلرتباط الخطي املتعدد Multicollinearity
يظهر الجدول ( )3احتساب معامل تضخم التباين  Variance InflationFactorأبعاد املتغير املستقل للتاكد من عدم وجود إرتباط عالي وتداخل
خطي بين أبعاد املتغير املستقل.
جدول ( :)3نتائج إختبارمعامل تضخم التباين والتباين املسموح به
املتغير
املسار التقليدي

معامل تضخم التباين VIF

التباين املسموح به Tolerance

1.649

0.606

املسار الشبكي
مسار االنجاز

1.969
2.059

0.508
0.485

يشير الجدول ( )3إلى أن جميع قيم معامل تضخم التباين VIFكانت أكبر من ( )1وأقل من ( ،)10كما يتضح من الجدول أن جميع قيم التباين
املسموح به كانت أكبر من ( )0.1مما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي بين أبعاد املتغير املستقل ).)Sekaran & Bougie, 2010, 353
ً
ثانيا :إختبارالتوزيع الطبيعي
يظهر الجدول ( )4إلى إختبار  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testوالذي يبين التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة ،وذلك
بهدف التاكد من صدق وثبات أداة الدراسة  .حيث تبين بان قيم  Kolmogorov-Smirnov Zقد بلغت ( )1.022ل لمسار الوظيفي وعند مستوى
داللة ( ،)0.247و( )033 .1لريادة األعمال وعند مستوى داللة ( .)0.237حيث يالحظ أن جميع القيم جاءت عند مستوى داللة أكبر من ()0.05
مما يدل على أن بيانات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي ( .)Bohm & Zech, 2010, 263
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جدول ( :)4إختبار التوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراسة
املسار الوظيفي
1.022

كوملجروف – سميرنوف

ريادة األعمال
1.033

Kolmogorov-Smirnov Z

درجة املعنوية

0.237

0.247

)Asymp. Sig. (2-tailed

التحليل الوصفي لبيانات الدراسة:
ً
أوال :الخصائص الشخصية والوظيفية:
ً
يظهر الجدول ( )5توزيع العاملين عينة الدراسة وفقا ملتغير النوع الجتماعي ،حيث تبين أن عدد الذكور الذين شاركو في الدراسة بلغ ()119
ً
موظفا بنسبة بلغت ( )%37.7من إجمالي عينة الدراسة ،بينما بلغ عدد الناث اللواتي شاركن في الدراسة ( )197موظفة وبنسبة بلغت ( )%62.3من
إجمالي حجم العينة وهي أعلى من نسبة الذكور ،وممكن أن يكون السبب في زيادة عدد الناث على الذكور هو ميل الناث في املجتمع األردني للعمل في
ً
املجال األدوية أكبر منه من الذكور .كما يبين الجدول أن الفئة العمرية (أقل من  30سنة) هي الفئة األكثر ضمن أفراد العينة وعددهم ( )149موظفا
ً
وبنسبة ( ،)%47.2بينما كانت الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) هي الفئة األقل ضمن أفراد العينة وعددهم ( )13موظفا وبنسبة ( ،)%4.1ويمكن تفسير
كون غالبية العاملين من الفئة العمرية (أقل من  30سنة) هو بسبب ضعف الجور في سوق العمل بشكل عام والذي يجعل من الشركات محطة
للخريجين الجدد لكتساب الخبرة والتفكير بعد ذلك للبدأ بعمل على الخصوص في مجال تجارة األدوية واملستحضرات الطبية .كما يوضح الجدول توزيع
ً
أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير املؤهل العلمي ،حيث بينت النتائج أن النسبة األكبر كانت ممن يحملون الشهادة الجامعية البكالوريس حيث بلغ عددهم
ً
( )245موظفا بنسبة ( ،)%77.5وهذه نتيجة طبيعية في شركات هذا القطاع والتي تتطلب من العاملين فيها في الغالب شهادة البكالوريوس ،وكذلك بسبب
إمكانية الحصول على الشهادة في التخصص من الجامعات الحكومية والخاصة في األردن .يشير الجدول كذلك إلى أن العاملين الذين يمتلكون عدد
سنوات خبرة من (أقل من  5سنوات) يحتلون النسبة األعلى في عينة الدراسة وكان عددهم ( )108موظفين بنسبة ( ،)%34.2وتنسجم هذه النتيجة مع
ما تم ذكره بخصوص العمر والتحصيل العلمي والذي ينظر فيه العاملون إلى الشركة على أنها محطة لكتساب الخبرات إستعدادا لإلنتقال إلى شركات
أخرى أعلى من حيث األجر.
ً
جدول ( :)5توزيع العاملين عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغر افية

املتغير

الفئة
ذكر

التكرار
119

النسبة املئوية
37.7

النوع اإلجتماعي

أنثى
املجموع
أقل من  30سنة
 –30أقل من  40سنة
 –40أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
ثانوية عامة فما دون
دبلوم كلية مجتمع
بكالوريوس

197
316
149
108
46
13
316

62.3
100
47.2
34.2
14.5
4.1
100

9
27
245

2.8
8.5
77.5

دراسات عليا
املجموع
أقل من  5سنوات
 –5أقل من  10سنوات
 –10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
املجموع

35
316
108
86
62
60
316

11.2
100
34.2
27.2
19.6
19.0
100

العمر

املؤهل العلمي

عدد سنوات الخبرة

ً
ثانيا :املسارالوظيفي:
ً
يبين الجدول ( )6ملخصا للمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي ،وقد جاءت جميعها بأهمية نسبية متوسطة ،وكان أعلى
متوسط حسابي ملسار النجاز والذي بلغ ( ،)3.332وهذا يبين أهمية مسار النجاز ألنه كلما كان لدى العاملين مسار إنجاز واضح والدارة تكون داعمة
له وتمكنوا من تطبيقه فأن ذلك يدعم ويعزز مسارهم الوظيفي ويجعلهم يتقدمون بسرعة أعلى ،وهذا يساعد الشركات على استغالل قدرات العاملين
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ويزيد من انجازتهم وبالتالي ينعكس على أداء الشركة وتميزها عن مثيالتها في نفس القطاع .بينما كان أقل متوسط حسابي للمسار التقليدي وبلغ
( )3.270وبدرجة متوسطة أيضا ،وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مسار وظيفي واضح وعدم اهتمام الشركة بالخبرات وسنوات الخدمة بشكل
كافي ،مما يؤدي إلى إحباط أصحاب الخبرات وتركهم للعمل في الشركة وفقدان هذه الخبرات ،وبالتالي سوف تضطر الشركة للبحث عن وسائل أخرى
ً
لتعويض هذا االنخفاض قد تكون مكلفة وصعبة أحيانا.
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي
أنواع املسار الوظيفي
املسار التقليدي
املسار الشبكي

املتوسط الحسابي
3.218
3.270

املرتبة
3
2

األهمية النسبية
متوسطة
مرتفعة

مسار اإلنجاز

3.332

1

مرتفعة

ً
ثالثا :ريادة األعمال:
ً
يبين الجدول ( )7ملخصا للمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد ريادة األعمال ،وقد جاءت جميعها بأهمية نسبية متوسطة ،بإستثناء
الرغبة في النجاز جاءت مرتفعة ،وكان أعلى متوسط حسابي للرغبة في النجاز والذي بلغ ( ،)3,720وهذا يدل على أهمية رغبة العاملين االكيدة في
إنجاز األعمال املطلوبة منهم سواء من حيث املدة الالزمة لنجاز العمل أو الكيفية التي ينجز فيها العمل ،وهنا ومن وجهة نظر الباحثان ال بد ألدارة
الشركات من تحفيز العاملين وتدريبهم النجاز اعمالهم بأفضل السبل وأقصرها ،ألن هذا كله يصب في مصلحة الشركة وزيادة انتاجيتها وبالتالي زيادة
أرباحها .بينما كان أقل متوسط حسابي لبعد االستقاللية وبلغ ( )3.120وبدرجة متوسطة.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واألهمية النسبية ألبعاد ريادة األعمال
أبعاد ريادة األعمال
اإلبتكار
املبادأة
تبني املخاطر

املتوسط الحسابي
3.492
3.388
3.264

املرتبة
2
3
4

األهمية النسبية
متوسطة
متوسطة
متوسطة

االستقاللية
الرغبة في اإلنجاز

3.120
3.720

5
1

متوسطة
مرتفعة

اختبارالفرضيات:
الفرضية الرئيسة األولى :Ho1 :ال يوجد أثرذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05للمسارالوظيفي بداللة أنواعه (املسارالتقليدي ،واملسار
الشبكي ،ومساراالنجاز) في ريادة األعمال بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية.
جدول ( :)8أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال
معامالت االنحراف املعياري
املتغيرالتابع

ريادة األعمال

املتغيراملستقل
املسار التقليدي
املسار الشبكي
مسار االنجاز
معامل االرتباط R
0.717

Unstandardized Coefficients
الخطأ املعياري
معامل B

0.0889
0.280
0.322

0.047
0.050
0.045
معامل التحديدR2
0.515

املعامالت املعيارية
Standardized Coefficients
 Tاملحسوبة
معامل بيتا β

0.096
0.308
0.405
قيمة  Fاملحسوبة
110.251

1.888
5.571
7.160

Sig. T

0.060
0.000
0.000
Sig. F

0.000

يظهر الجدول ( ) 8نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه (املسار التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) في ريادة
األعمال بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية ،حيث بلغت قيمة معامل الرتباط ( )R=0.717وهذا يدل على وجود عالقة بين املسار
الوظيفي وريادة األعمال .فيما بلغت قيمة معامل التحديد ( )R2= 0.515وهذا يعني أن املسار الوظيفي قد فسر ما نسبته ( )%51.5من التباين في ريادة
األعمال ،وبلغت قيمة  )110.251( Fعند مستوى معنوية ( ،)Sig.=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي في ريادة األعمال.
كما يبين جدول املعامالت بأن هناك تأثير لنوعي املسار الوظيفي الشبكي ،واالنجاز في ريادة األعمال حيث بلغت قيمة  Bللمسار الشبكي ()0.280
وبخطأ معياري ( )0.050وقيمة  )5.571( Tعند مستوى داللة ( ،)Sig. = 0.000فيما بلغت قيمة  Bملسار االنجاز( )0.322وخطأ معياري ()0.045
ً
وقيمة  )7.160( Tعند مستوى داللة ) ،(Sig.=0.000فيما لم يكن للمسار التقليلدي تأثيرا في ريادة األعمال حيث بلغت حيث بلغت قيمة  Bللمسار
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التقليدي ( )0.089وبخطا معياري ( ،)0.047وقيمة  )1.888( Tعند مستوى داللة ( )Sig. = 0.060وبمستوى معنوية غير دالة احصائي ًاً .
بناء على نتائج
تحليل االنحدار املتعدد فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية الرئيسة األولى والقبول بالفرضية البديلة التي تنص على ما يلي :يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه (املسار التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) في ريادة األعمال بداللة
أبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية األولى:Ho1-1:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في اإلبتكار في
شركات صناعة األدوية األردنية.
جدول ( :)9أثر املسار الوظيفي في االبتكار
جدول املعامالت Coefficient

املتغيرالتابع
املتغيراملستقل
املسار الوظيفي
االبتكار
معامل االرتباط R

معامل B

Std. error

معامل بيتا β

0.052

0.649

0.649

Tاملحسوبة
15.112

Sig. T

0.000

0.793
2
معامل التحديد R

املحسوبة F

Sig. F

0.421

228.358

0.000

يوضح الجدول ( ) 9نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في االبتكار ،فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين ،حيث
بلغت قيمة معامل الرتباط ( )R=0.649في حين بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)R2= 0.421وهذا يعني أن املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة (املسار
التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) فسر ما مقداره ( )%42.1من التباين في البتكار .كما بلغت قيمة  )228.358( Fوبمستوى داللة ( = Sig.
 ،)0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي في البتكار في شركات
األدوية األردنية.
كما يتبين من جدول املعامالت أن قيمة  Bقد بلغت ( ،)0.793فيما بلغت قيمة  )β = 0.649( Betaوان قيمة  )15.112( Tعند مستوى داللة
( )Sig. = 0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة ( .)α ≤ 0.05مما سبق ال يمكن قبول الفرضية الصفرية الفرعية األولى والقبول
بالفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في االبتكار في
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية :Ho1-2:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في املبادأة في
شركات صناعة األدوية األردنية.
جدول ( :)10أثر املسار الوظيفي في املبادأة
جدول املعامالت Coefficient

املتغيرالتابع
املتغيراملستقل
املسار الوظيفي
املبادأة
معامل االرتباط R
0.649

معامل B

0.743

Std. error

معامل بيتا β

0.049

0.649

Tاملحسوبة
15.119

Sig. T

0.000

معامل التحديد R2

املحسوبة F

Sig. F

0.421

228.572

0.000

يشير الجدول ( )10إلى نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في املبادأة ،فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين ،حيث
بلغت قيمة معامل الرتباط ( ،)R=0.649في حين بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)R2= 0.421وهذا يعني أن املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة (املسار
التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) قد فسر ما مقداره ( )%42.1من التباين في املبادأة .كما بلغت قيمة  )228.572( Fوبمستوى داللة ( = Sig.
 ،)0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي في املبادأة.
كما يتبين من جدول املعامالت أن قيمة  Bقد بلغت ( ،)0.743فيما بلغت قيمة  )β = 0.649( Betaوأن قيمة  )15.119( Tعند مستوى داللة
( )Sig. = 0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة ( .)α ≤ 0.05مما سبق ال يمكن قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثانية والقبول
بالفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في املبادأة في
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الثالثة:Ho1-3:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في تبني
املخاطرفي شركات صناعة األدوية األردنية.
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جدول ( :)11أثر املسار الوظيفي في تبني املخاطر
جدول املعامالت Coefficient

املتغيرالتابع
املتغيراملستقل
املسار الوظيفي
تبني املخاطر
معامل االرتباط R
0.525

معامل B

Std. error

معامل بيتا β

0.584
2
معامل التحديد R
0.276

0.053

0.525

Tاملحسوبة
10.932

Sig. T

0.000

املحسوبة F

Sig. F

119.505

0.000

يوضح الجدول ( )11نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في تبني املخاطر ،فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين ،إذ
بلغت قيمة معامل الرتباط ( )R=0.525في حين بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)R2= 0.276وهذا يعني أن املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة (املسار
التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) فسر ما مقداره ( ) %27.6من التباين في تبني املخاطر .كما بلغت قيمة  )119.505( Fوبمستوى داللة ( Sig.
 ،)= 0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في
تبني املخاطر لشركات صناعة األدوية األردنية.
كما يتبين من جدول املعامالت أن قيمة  Bقد بلغت ( ،)0.584فيما بلغت قيمة  )β = 0.525( Betaوأن قيمة  )10.932( Tعند مستوى داللة ( Sig.
 ،)= 0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05مما سبق ال يمكن قبول الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة والقبول بالفرضية
البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في تبني املخاطرفي
شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة :Ho1-4:ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في
االستقاللية في شركات صناعة األدوية األردنية.
جدول ( :)12أثر املسار الوظيفي في االستقاللية
جدول املعامالت Coefficient

املتغيرالتابع
املتغيراملستقل
املسار الوظيفي
االستقاللية
معامل االرتباط R
0.597

معامل B

0.783

Std. error

معامل بيتا β

0.059

0.597

Tاملحسوبة
13.178

Sig. T

0.000

معامل التحديد R2

املحسوبة F

Sig. F

0.356

173.665

0.000

يبين الجدول ( )12نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في االستقاللية ،فقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين ،حيث
بلغت قيمة معامل الرتباط ( )R=0.597في حين بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)R2= 0.356وهذا يعني ان املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة (املسار
التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار النجاز) قد فسر ما مقداره ( )%35.6من التباين في االستقاللية .كما بلغت قيمة  )173.665( Fومستوى داللة ( Sig.
 ،)= 0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي في االستقاللية.
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  Bقد بلغت ( ،)0.783فيما بلغت قيمة  )β = 0.597( Betaوان قيمة  )13.178( Tعند مستوى داللة
( ،)Sig. = 0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة ( .)α ≤ 0.05بذلك ال يمكن قبول الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة والقبول
بالفرضية البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في
االستقاللية في شركات صناعة األدوية األردنية.
الفرضية الفرعية الخامسة :Ho1-5 :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة في الرغبة
في اإلنجاز في شركات صناعة األدوية األردنية.
جدول ( :)13أثر املسار الوظيفي في الرغبة في اإلنجاز
جدول املعامالت Coefficient

املتغيرالتابع
املتغيراملستقل
املسار الوظيفي
الرغبة في اإلنجاز
معامل االرتباط R
0.517

معامل B

0.681
معامل التحديد R2
0.268

Std. error

معامل بيتا β

0.064

0.517

Tاملحسوبة
10.714

Sig. T

0.000

املحسوبة F

Sig. F

114.795

0.000

يظهر الجدول ( )13نتائج االنحدار البسيط ألثر املسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في الرغبة في االنجاز ،وقد تبين وجود عالقة بين املتغيرين،
حيث بلغت قيمة معامل الرتباط ( )R=0.517في حين بلغت قيمة معامل التحديد ( ،)R2= 0.268وهذا يعني أن املسار الوظيفي بأنواعه مجتمعة (املسار
التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار النجاز) قد فسر ما مقداره ( )%26.8من التباين في الرغبة في النجاز .كما بلغت قيمة  )114.795( Fومستوى داللة
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( ،)Sig.=0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،) α ≤ 0.05مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي فيالرغبة في
االنجاز.
كما يبين جدول املعامالت أن قيمة  Bقد بلغت ( ،)0.681فيما بلغت قيمة  )β = 0.517( Betaوأن قيمة  )10.714( Tعند مستوى داللة ( = Sig.
 ،)0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند مستوى داللة ( .)α≤ 0.05مما سبق ال يمكن قبول الفرضية الصفرية الفرعية الخامسة والقبول بالفرضية
البديلة التي تنص على :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أبعاده مجتمعة في الرغبة في االنجاز في
شركات صناعة األدوية األردنية.

مناقشة النتائج:
• بينت نتائج التحليل الوصفي التي تم إجراءها على املسار الوظيفي بأن مستويات األهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي (املسار التقليدي،
واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) جاءت جميعها متوسطة ،وقد جاء مسار االنجاز باملرتبة األولى من حيث األهمية النسبية بين باقي األنواع ،فيما
جاء املسار الشبكي في املرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية ،وقد جاء املسار التقليدي في املرتبة الثالثة واألخيرة بين أنواع املسارات من حيث
األهمية النسبية .بهذه النتيجة تكون األهمية النسبية ألنواع املسار الوظيفي جميعها متوسطة ،وجاء في املرتبة األولى مسار االنجاز ،ويمكن أن
يعزى ذلك إلى طبيعة عمل شركات األدوية ونوعية العاملين فيها ،حيث تجعل شركات األدوية تميل إلى تبني مسار النجاز أكثر من املسارات
األخرى ،وذلك كون الترقية في هذا املسار تعتمد على األداء والنجاز ،وهو ما يتناسب فعليا مع طبيعة عمل شركات صناعة األدوية ،وقد جاء
املسار الشبكي في املرتبة الثانية ،حيث ينتقل املوظف بشكل عمودي وبشكل أفقي في نفس املستوى الداري للوظيفة التي يشغلها ،وبذلك تستطيع
الشركة سد أي نقص في أي شاغر ،فيما جاء املسار التقليدي في املرتبة الثالثة واألخيرة من حيث الترتيب بين املسارات الوظيفية املستخدمة.
• أظهرت نتائج التحليل الوصفي لريادة األعمال ومن وجهة نظر العاملين في شركات صناعة االدوية األردنية ،وجود مستويات تراوحت بين املرتفعة
واملتوسطة ألبعاد ريادة األعمال (االبتكار ،واملبادأة ،وتبني املخاطر ،واالستقاللية ،والرغبة في األنجاز) ،حيث جاءت الرغبة في النجاز في املرتبة
األولى بمستوى أهمية نسبية مرتفعة ،في حين كانت باقي أبعاد ريادة األعمال (االبتكار ،واملبادأة ،وتبني املخاطر ،واالستقاللية) جميعها بمستويات
متوسطة من األهمية النسبية ،وقد جاء البتكار في املرتبة الثانية بعد الرغبة في النجاز ،وجاءت في املرتبة الثالثة املبادأة ،في حين جاء تبني
املخاطر في املرتبة الرابعة ،وأخيرا وفي املرتبة الخامسة جاءت االستقاللية ،ويمكن أن يعزى تصدر الرغبة في النجاز لباقي األبعاد من حيث األهمية
النسبية وبدرجة مرتفعة ،إلى أن إصرار شركات صناعة األدوية األردنية على تحقيق أهدافها وأن تكون األفضل على مستوى القطاع واستخدام
أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف ،فأن ذلك ينعكس على العاملين ورغبتهم في إنجاز األعمال املطلوبة منهم ،وبما يحقق اشباع حاجاتهم نحو
ً
النجاح والتفوق ،هذا وليس غريبا أن يأتي البتكار في املرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية ،يالحظ أن هذه األهمية نابعة من ضرورة إيجاد كل
ما هو جديد في عالم صناعة الدواء ،من حيث استحداث األدوية الجديدة أو التعديل على خصائص األدوية املوجودة سابقا ،وذلك من خالل
تطبيق األفكار الجديدة وتبنيها أو عن طريق دفع العاملين لتبني سلوكيات جديدة في عملهم.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه (املسار التقليدي ،واملسار الشبكي ،ومسار االنجاز) في ريادة األعمال بداللة أبعادها
مجتمعة (االبتكار ،واملبادأة ،وتبني املخاطر ،واالستقاللية ،والرغبة في االنجاز) في شركات صناعة األدوية األردنية .حيث تبين وجود تأثير ذو داللة
احصائية للمسار الشبكي ومسار النجاز في ريادة األعمال ،فيما لم يكن للمسار التقليدي تأثير معنوي في ريادة األعمال ،وقد يعزى السبب في ذلك
إلى أهمية مسار النجاز واملسار الشبكي لدى شركات صناعة األدوية األردنية في تحقيق الريادة ،حيث أن شركات صناعة األدوية تهتم بالنجازات
من قبل العاملين لديها لتحقيق الريادة وذلك كون النجاز هو املحرك الرئيس لالنتاج ،فشركات صناعة األدوية وحسب وجهة نظر العاملين تدعم
العاملين ،وتعمل على ترقيتهم في حال حصلوا على مهارات جديدة ،وكذلك أن شركات صناعة األدوية تربط بين نتائج التقييم الدورية للعاملين
ً
وبين التقدم الوظيفي لهم ،فكلما كان التقييم مرتفعا فإ ن ذلك يسرع في الترقية والتقدم الوظيفي للعاملين ،كذلك الحال فيما يخص املسار
الشبكي ،والذي هو اآلخر له تأثير ذو داللة احصائية في ريادة األعمال ،إذ يالحظ من التحليل لفقرات املسار الشبكي أن تنقل املوظف بين وظائف
متنوعة في الشركة يعزز نمو املسار الوظيفي له ،أي أن تكليف املوظف بأكثر من عمل وتنقله بين مجموعة من الوظائف يعزز فرصة هذا املوظف
في الترقية والتقدم ،وهذا يفسر رغبات شركات صناعة األدوية باستقطاب واملحافظة على العاملين لديها ممن يكون أدائهم عالي ،وممن تكون
لديهم خبرات متنوعة في مختلف الوظائف واألعمال ،وذلك ملا تتمتع به شركات صناعة األدوية األردنية من خصوصية في مجال العمل.
• في املقابل يالحظ أن املسار التقليدي لم يكن له تأثير معنوي في ريادة األعمال ،وهذه النتيجة من املمكن وحسب وجهة نظر الباحث بأنها منطقية،
حيث أن شركات صناعة األدوية ال تهتم كثيرا في الخبرات املتكررة واملتراكمة التي ال تدفع بالشركة إلى األمام ،كون طبيعة عمل هذه الشركات فنيا
تقل فيه الحاجة إلى الخبرات املكررة واملتراكمة بسبب اعتماد هذه الشركات على التكنولوجيا الحديثة في عملها ،ومثل هذه الخبرات املتكررة ربما
تشكل عبئا على الشركة في مرحلة من املراحل ،فأصحاب هذه الخبرات تكون لديهم سنوات طويلة من العمل في الشركة ،والشركة مطالبة بأن
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تدفع لهم رواتب عالية ،في حين أن شابا حديث التخرج وبعد خبرة بسيطة يستطيع أن يقوم بمثل عملهم وبراتب أدنى بكثير ،أما العبء املعنوي
الذي قد يشكله هؤالء على الشركة فيتمثل في أنهم ومن وجهة نظرهم وبسبب هذه الخبرات املكررة واملتراكمة هم أحق الناس في الترقية وشغل
املناصب الشرافية والقيادية.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في البتكار في شركات صناعة األدوية األردنية .وقد يعزى هذا التأثير إلى
طبيعة العمل الذي تمارسه شركات األدوية بشكل عام ،فشركات األدوية تسعى دائما لتقديم منتجات جديدة لعمالئها ،وتحرص على إجراء
تعديالت جذرية على منتجاتها ،ول تعزيز هذا العمل ودعمه كونه يميزها عن مثيالتها من الشركات من نفس القطاع فأنه البد لها من أن تتبنى طرقا
جديدة في العمليات االنتاجية التي تقوم بها وتوفر الدعم الالزم واملناسب ملنتسبيها لطرح وتنفيذ األفكار الجديدة ،والبد لها من تبني األفكار
البداعية التي يقدمها العاملون ،وهنا ال بد للشركات من الدفع بموظفيها وتعزيز مسارهم الوظيفي وترقيتهم كي يقدموا لها األفكار البداعية حتى
تصبح الشركة رائدة في مجال عملها .عند ترقية املوظف في قطاع مثل قطاع األدوية سوف يدفع بالعاملين إلى تقديم كل ماهو جديد في مجال
عملهم.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في املبادأة في شركات صناعة األدوية األردنية .حيث تبين أن املسار الوظيفي
يؤثر معنويا في املبادأة ،ويمكن أن يكون سبب ذلك أن املسار الوظيفي الواضح والذي يعتمد على النجاز واألداء العالي وإكتساب مهارات متعددة
ومتنوعة في العمل ،والعمل في وظائف مختلفة ،فأن ذلك يجعل لدى املوظف الرغبة في تقديم األفكار التي من شأنها أن تتنبأ بالحاجات والرغبات
املستقبلية ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التفوق على املنافسين ،فعندما تدفع الشركة بموظفيها إلى األمام ،فأن ذلك سوف يكون محفزا
لهم بالبحث عن طرق جديدة لنجاز أعمالهم ،وبالتالي سوف يجعل الشركة تمسك زمام املبادرة لتحسين األداء ويجعلها سباقة الى العديد من
املمارسات اليجابية ،ويمنحها القدرة على تلبية احتياجات الزبائن وبما يفوق توقعاتهم.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في تبني املخاطر في شركات صناعة األدوية األردنية .فقد تبين ان املسار
الوظيفي يؤثر معنويا في تبني املخاطر ،إذ أن تبني املخاطر تكون بالعادة مجموعة من االجراءات تتخذها املنظمة للمضاربة في املشاريع التجارية ،أو
تبني طرق جديدة للعمل ،أو دخول الشركة في مشروعات غير مؤكدة ،ولتبني املخاطر يجب ان يكون لدى الشركة القدرة على املجازفة بدخول
األسواق الجديدة ،وكلما ارتفعت نسبة املخاطرة زادت نسبة األرباح املكتسبة في حال تحقق الربح ،لذا فأن اتخاذ مثل هذه القرارات يحتاج إلى
مديرين لديهم مهارات عالية ،ولديهم القدرة على السيطرة والتحكم بقراراتهم ،لذا البد للشركة أن يكون لديها مسار وظيفي واضح لفرز مثل هؤالء
املديرين.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في االستقاللية في شركات صناعة األدوية األردنية .فقد بين التحليل
الحصائي أن املسار الوظيفي له تأثير معنوي في االستقاللية ،ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل تعريف االستقاللية ،وهي تعني القدرة على
اتخاذ القرارات بطريقة مستقلة داخل املنظمة ،ويتم تقديم الدعم للمديرين لتشجيع العاملين على االستقاللية واتخاذ القرارات الالزمة ملشاريع
ً
الريادة ،أن املسار الوظيفي الواضح والذي ينصف العاملين يحقق االستقاللية في العمل ،ويزيد من قدرة العاملين على اتخاذ القرارات بعيدا عن
أي ضغوطات داخل املنظمة ،ويكون ذلك من خالل اعطاء الفرص لهؤالء املوظفين ،وتعزيز موقفهم من خالل الدفع بهم إلى مواقع ومراكز قيادية
واشرافية ليتمكنوا من اتخاذ قرارتهم بأريحية ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تمكين هؤالء العاملين من تطوير أساليب العمل بتوفير املعلومات
الالزمة لهم ،وتشكيل فرق العمل التي من شأنها أن تعزز التفكير االبداعي ومنح العاملين مساحة من الحرية لتنفيذ األعمال املطلوبة منهم.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05للمسار الوظيفي بداللة أنواعه مجتمعة في الرغبة في النجاز في شركات صناعة
األدوية األردنية .فقد تبين أن املسار الوظيفي له تأثير معنوي في الرغبة في النجاز ،وقد حقق هذا البعد أعلى النتائج بين األبعاد األخرى للريادة،
حيث جاءت األهمية النسبية جميعها مرتفعة ولغالبية الفقرات ،وهذا مؤشر على أن املسار الوظيفي يؤثر في الرغبة في النجاز ،ويمكن أن يعزى
السبب في ذلك إلى أن املسار الوظيفي الواضح والجيد يعزز الدافعية العالية الشباع الحاجات نحو النجاح والبراعة والتفوق ،وبالتالي تحقيق
ً
األهداف التي تتسم بالصعوبة والتعقيد وصوال إلى أعلى مستويات الرضا ،فشركات صناعة األدوية تضع جل اهتمامها في تحقيق أقص ى النجازات
لكي تكون هي األفضل في قطاعها الصناعي ،واعتماد أفضل الوسائل لتحقيق أهدافها ،واالستغالل األمثل للموارد ،ويتم ذلك من خالل رغبة
العاملين في إنجاز ما يوكل إليهم من أعمال ،ويأتي ذلك من خالل دفعهم وتحفيزهم لتبوء الوظائف القيادية واالشرافية لتعزيز دافعيتهم العالية
وتحقيق ذاتهم .

التوصيات
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يقدم الباحثون مجموعة من التوصيات لصانعي القرار في شركات صناعة األدوية األردنية وهي:
• ضرورة قيام إدارات شركات صناعة األدوية األردنية بشكل عام وإدارات املوارد البشرية فيها بشكل خاص بوضع سياسة واضحة ومحددة لنظام
ً
الترقيات التي سيحصل عليها املوظف خالل حياته الوظيفية حتى يصبح مساره الوظيفي واضحا ،ويكون ذلك من خالل وضع األنظمة والتعليمات
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واألسس لذلك ،وعلى أن يتم تعميمها على املوظفين بكافة الوسائل املتاحة (مثل :النشرات الرشادية ،املطويات ،الكتيبات ،الرسائل االلكترونية،
املحاضرات ،ورشات العمل......،الخ) ،ويتم إعالمهم بها من تاريخ مباشرتهم لعلهم في الشركة.
• على شركات صناعة األدوية االردنية العمل على تبني مسار النجاز واملسار الشبكي لغايات ترقية العاملين بها ،وذلك كون هذين النوعين األكثر
ً
تأثيرا في ريادة األعمال ،وذلك بوضع تعليمات واضحة آلليات الترقية في الشركات ،كون النجاز يعتمد على أداء املوظفين وتحقيق اهداف الشركة،
وبالتالي تعتمد ترقية املوظف على مقدار مساهمته في تحقيق أهداف الشركة ،وكذلك يمكن لشركات صناعة االدوية تحفيز وتشجيع العاملين فيها
على الريادة من خالل تبني املسار الشبكي ،بحيث يتم ترقية املوظف بشكل عامودي بناء على خبراته ومدة خدمته وكذلك بناء على الوظائف
األخرى التي هي من نفس املستوى الوظيفي ،وذلك لتعويض أي نقص في الشواغر.
• على إدارات شركات صناعة األدوية األردنية بشكل عام وإدارة املوارد البشرية فيها بشكل خاص ،وضع خطة واضحة لنظام التدوير الوظيفي
وتشجيعه ،وذلك ملا لهذا النظام من فوائد عديدة تعود على الشركات ،ومن أهمها تنوع الخبرات التي يكتسبها العاملين ،وبالتالي يصبح لدى الشركة
القدرة على ملء أي شاغر من شواغر الشركة في حال وجوده ،ويكون ذلك من خالل تكليف املوظف بوظائف أخرى غير الوظيفة التي يشغلها،
وفي نفس املستوى الداري لوظيفته الحالية ،ليصبح على إطالع ومعرفة مهام الوظائف األخرى.
• على شركات صناعة األدوية األردنية تبني األفكار البداعية الجديدة والتي يقدمها العاملون ،وهذا من شأنه أن يمنح هذه الشركات امليزة التنافسية
املنشودة على املدى الطويل .ويكون ذلك من خالل قيام إدارات هذه الشركات إخراج هذه األفكار إلى حيز التنفيذ وبالسرعة املمكنة ،علما بأن
شركات األدوية بمجملها لديها دوائر متخصصة في مجال البحوث والتطوير والتي تعنى بأبتكار منتجات جديدة وتطوير املنتجات املوجودة لديها
وبشكل مستمر ،ويمكن لهذه الشركات استقطاب وتعيين هؤالء املوظفين لديها ممن لديهم أفكار إبداعية جديدة لالستفادة من أفكارهم.
• على إدارات شركات صناعة األدوية األردنية ،القيام بتشجيع العاملين من ذوي الخبرات والسير الوظيفية الجيدة لديهاعلى املبادأة وتقديم أفكار
واقتراحات تتعلق بأنتاج منتجات جديدة أو تطويراملنتجات املوجودة ،حتى لو تعارضت تلك األفكار املقدمة من العاملين مع أفكار الدارات،
ومنحهم الفرصة الكافية ألظهار هذه األفكار وخروجها لترى النور .فربما هذه األفكار تكون ذات جدوى وتعودعلى الشركة بفوائد عظيمة
وغيرمتوقعة.
• ال بد لشركات تصنيع األدوية األردنية من أن تتقبل املبادرات الجديدة رغم عوائدها غير املضمونة ،وكذلك اقتناص الفرص رغم خطورتها ،ألن
هذا يحقق للشركة أرباح عالية في حال نجاح مثل هذه املبادرات ،ومن املمكن أن يحقق للشركة ميزة تنافسية ،ويمكن للشركات التقليل من هذه
املخاطر من خالل إجراء التحليالت املناسبة لبيئة العمل والتي من شأنها حل بعض املشاكل وتقليل آثارها.
• على إدارات شركات صناعة األدوية األردنية تشجيع االستقاللية فيها ،وذلك من خالل تشجيع التفكير االستقاللي للعاملين ،وتشكيل فرق العمل،
وتشجيع الحوار بين العاملين ،وتمكينهم من الوصول الى املعلومات الالزمة لتطوير العمل ومنحهم حرية إتخاذ القرار ،حيث من املمكن أن يرفد
هذا التفكير الشركة بأفكار جديدة ،ومنحهم حرية اتخاذ القرار والبعد عن املركزية ،كل هذا من شأنه أن يحسن ويطور العمل وبالتالي يحقق
نتائج جيدة على مستوى األرباح الذي هو الهدف الرئيس لكل الشركات.
• على إدارات شركات صناعة األدوية األردنية وضع منهجيات واضحة لحل املشاكل التي من املتوقع ان تواجه الشركات وذلك من خالل وضع خطة
للطوارىء ولدارة املخاطر وخطط بديلة للخطة املوجودة التي هي قيد التنفيذ ،وإجراء التحليالت املناسبة لبيئة العمل الداخلية والخارجية ،حتى
ال تكون هناك عوائق لنجاز األعمال املطلوب إنجازها ،والتي من شأنها أن تحافظ على ديمومة واستمرارية الشركة.
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Abstract: This study aimed to identify the impact of career path on entrepreneurship in Jordanian
pharmaceutical companies. The study dealt with the independent variable, which is the career path of its
kind: traditional path, network path, and path achievement path.
The study population is made up of (6306) employees in pharmaceutical companies and of different levels,
and the random sample was used proportional class, where the random samples were distributed (351)
questionnaires, while the questionnaires valid for statistical analysis were (316) questionnaires.
The study concluded several results, the most important of which was that the levels of relative importance
of the types of career path (traditional path, network path, and achievement path) were all intermediate. As
for the relative importance of the dimensions of entrepreneurship, it ranged between high and medium The
results of the study also indicated a statistically significant impact on career path on terms of its types of
entrepreneurship in Jordanian pharmaceutical companies, and also the presence of a career path effect on all
dimensions of entrepreneurship.
Through the study results, researchers made a set of recommendations to decision makers in Jordanian
pharmaceutical companies, including the need for the departments of the Jordanian pharmaceutical industry
companies to develop a clear and specific policy for the system of promotions that the employee will receive
during his career to become his path.
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استبانة
أخي املوظف…أختي املوظفة
تحية طيبة،،،
يقوم الباحثون بإجراء دراسة بعنوان" :أثر املسار الوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية".
ً
ونظرا لذلك نأمل منكم التعاون والتكرم باملساعدة في تعبئة الستبانة املرفقة من خالل األجابة على الفقرات التي تضمنتها وذلك بوضع عالمة ( )تحت الجابة
ً
األكثر إنطباقا مع رأيكم ،ونفيدكم بأن جميع املعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة.
ولكم جزيل الشكرواإلحترام،،،

الجزء األول :الخصائص الشخصية والوظيفية
يرجى وضع إشارة ( )أمام الجابة املناسبة:
أنثى ( )
 .1النوع االجتماعي :ذكر ( )
 .2العمر :أقل من  30سنة ( )  -30أقل من  40سنة ( )  – 40أقل من  50سنة ( )  50سنة فأكثر ( )
 .3املؤهل العلمي :ثانوية عامة فما دون ( ) دبلوم كلية مجتمع ( ) بكالوريوس ( ) دراسات عليا ( )
 .4عدد سنوات الخدمة :أقل من  5سنوات ( )  -5أقل من  10سنوات ( )  -10أقل من  15سنة ( )  15سنة فأكثر ( )
الجزء الثاني :املسارالوظيفي :مجموعة من املراكز الوظيفية التي يتدرج من خاللها املوظف خاللحياته الوظيفية
الفقرات التالية تتعلق باملسار الوظيفي ،يرجى بيان مدى موافقتك عليها بوضع ( )تحت الجابة املناسبة
مو افق إلى حد
مو افق
مو افق
الفقرة
ً
ما
تماما
املسار التقليدي :يمثل حركة انتقال عامودية من وظائف أدنى عن طريق الترقية ألى وظائف أعلى ،وتكون الوظيفة التي يرقى إليها املوظف ذات عالقة بوظيفته القديمة من حيث طبيعتها.
يتم اختيار بعض العاملين في الشركة لشغال وظائف أعلى بناء على األقدمية
1

غير
مو افق

غيرمو افق
ً
اطالقا

تتناسب الوظيفة التي يشغلها العاملون في الشركة مع سنوات الخدمة املتراكمة لديهم
2
العاملون
في الشركة على ترقياتهم بشكل دوري
يحصل
3
توجد عالقة بين الوظيفة التي يترقى إليها املوظف والوظيفة التي كان يشغلها سابقا
4
يعرف املوظف جيدا الترقيات التي سيحصل عليها خالل حياته الوظيفية
5
املسار الشبكي :يوضح مدى إمكانية إنتقال املوظف بشكل عامودي (كما في املسار التقليدي) وبشكل أفقي في نفس املستوى الداري لوظيفته ،وذلك بهدف إكساب املوظف مهارات وقدرات إدارية وفنية متعددة في عدة
وظائف مختلفة ،وذلك بقصد أعداد األفراد لسد الشاغر من الوظائف في حال وجودها.
يعد إشغال املوظف لعدة وظائف أساسا لترقيته في املستقبل
6
7

يجمع نظام الترقية في الشركة بين األقدمية والكفاءة في جميع املستويات الوظيفية

تحرص إدارة الشركة على تفعيل سياسة التدوير الوظيفي
8
يسرع تكليف املوظفين بمهام جديدة من انتقالهم إلى وظائف ذات مستوى أعلى من الوظائف التي يشغلونها
9
 10يعزز تنقل املوظف بين الوظائف املتنوعة في الشركة من نمو مساره الوظيفي
مسار االنجاز :يقوم على أن إنجازات املوظف وأدائه يمكن أن تقرر ترقيته بغض النظر عن املدة التي يقضيها املوظف في الوظيفة الحالية حتى يترقى إلى الوظيفة األعلى.
 11تربط إدارة الشركة بين نتائج تقييم األداء في الشركة والتقدم الوظيفي للعاملين
 12تقوم الشركة بترقية املوظفين من منصب إلى آخر بناء على أدائهم
 13يزيد اكتساب العاملين ملهارات جديدة من فرصتهم في الترقية
 14تهتم الشركة بتطوير العاملين الذين يمتلكون قدرات ابداعية
 15تحدد الشركة املهارات املطلوب امتالكها الشغال وظيفة أعلى من التي يشغلها املوظف

الجزء الثالث :ريادة األعمال :هيالطريقة االبداعية التي يتم استخدامها من قبل الفرد او املنظمة بشكل عام للوصول إلى تحقيق القيمة املضافة
وتطوير العمل بما يتناسق رغبات وحاجات أصحاب املصالح.
العبارات التالية تتعلق بريادة األعمال ،يرجى بيان مدى موافقتك عليها بوضع ( )تحت الجابة املناسبة

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 292-317

316

الجبالي وآخرون

أثراملسارالوظيفي في ريادة األعمال في شركات صناعة األدوية األردنية

غيرمو افق
غيرمو افق
مو افق إلى حد
مو افق
مو افق
الفقرة
ً
ً
اطالقا
ما
تماما
االبتكار :هو عملية خلق منتجات جديدة غير مألوفة ،أو إيجاد خصائص جديدة للمنتجات الحالية وتطويرها ،ويكون ذلك عن طريق تطبيق األفكار الجديدة ،أو عن طريق تبني األفراد لسلوكيات جديدة في مكان
عملهم.
 16تسعى الشركة لتقديم منتجات جديدة لعمالئها
 17تحرص الشركة على إجراء تعديالت جذرية على منتجاتها كلما تطلب الوضع ذلك
 18تتبنى الشركة األفكار البداعية الجديدة التي يقدمها العاملون دون تأخير
 19تشجع الشركة العاملين على تبني طرق جديدة في عملياتها االنتاجية
 20توفر الشركة الدعم الكافي ملنتسبيها لتنفيذ األفكار الجديدة
املبادأة :هي رغبة املنظمة للتنبؤ باملستقبل من حيث رغبات وحاجات الزبائن والسعي لتحقيق التغيير والتحول واالنتقال الىالتفوق على املنافسين.
21
22
23

يدافع العاملون عن أفكارهم املتعلقة بمنتجات جديدة حتى وأن تعارضت مع أفكار اآلخرين
يبحث العاملون عن أساليب أفضل لنجاز أعمالهم
تكون شركتنا سباقة في العديد من املمارسات التي يتبناها منافسينا الحقا

 24تحاول الشركة أخذ زمام املبادرة في املواقف لتحسين مستوى األداء
 25تستطيع الشركة تلبية احتياجات عمالئها بما يفوق توقعاتهم
للدخول
الديون
بالدخول
في مشروعات غير مؤكدة.
الثقيلة واملخاطرة في موجودات املنظمة
فيها مثل:
تحمل املخاطرة :هي مجموعة الجراءات والخطوات التي تتخذها املنظمة باملضاربة في املشاريع التجارية واملخاطرة
 26تتخذ الشركة قرارات جريئة بالرغم من حالة عدم التأكد التي تحيط بطبيعة عملها
 27تمتاز الشركة بالجرأة القتناص الفرص رغم خطورتها
ً
 28تمتلك الشركة كادرا ًً قادرا على تحديد درجة املخاطرة للفرص الجديدة
 29تمتلك الشركة القدرة على املجازفة بدخول األسواق الجديدة
 30تتقبل الشركة املبادرات الجديدة وأن كانت نتائجها غير مضمونة العوائد
االستقاللية :هي القدرة على اتخاذ القرارات والجراءات بطريقة مستقلة داخل املنظمة ،فاألمر عندما يتعلق بالتوجه الريادي
الالزمة ملشاريع الريادة.

وتنفيذه ،يتم دعم املدراء لتشجيع العاملين في املنظمة على االستقاللية واملوارد

 31يتم تشكيل فرق عمل في الشركة لتعزيز تفكيراملوظفين البداعي
 32يتحاور العاملون في الشركة بشأن تبني مشاريع جديدة دون تحفظات
 33تشجع ثقافة الشركة على التفكير الستقاللي
 34تمكن الشركة العاملين من الوصول إلى املعلومات الالزمة لتطوير العمل
 35يمتلك العاملون في الشركة حرية القرار بكيفية القيام بعملهم
الرغبة في اإلنجاز :هي درجة الدافعية العالية لشباع الحاجة نحو النجاح والبراعة التفوق في العمل مع اآلخرين وتحقيق األهداف التي تتسم بالصعوبة والتعقيد للوصول ألعلى درجات الرضا.
36
37
38
39
40

تعمل الشركة على أن تكون األفضل في قطاعها الصناعي
تعتمد الشركة أفضل الوسائل لتحقيق أهدافها
تمتلك الشركة القدرة على حل املشكالت التي تواجهها
تعتمد الشركة عدة أساليب للوصول لألهداف املرغوبة
تعمل الشركة على الستغالل األمثل للموارد لتحسين أدائها
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