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تشػع القػػ العاممة في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية مغ خالل القجرات
ّ السمخص ىجفت الجراسة إلى قياس وتحميل أثخ
 وتع أخح عيشة، وتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع السػضفيغ العامميغ،الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن
 مغ خالل استبانة، واستخجم السشيج الػصفي التحميمي.) مبحػثا187(عذػائية بديصة مغ مجتسع الجراسة بمغ تعجادىا
 أبخزىا األوساط،صحرائية
 وتع استخجام العجيج مغ األساليب اإل.) فقخة78(استخجمت أداة رئيدة لجسع السعمػمات وتكػنت مغ
ّ
 وتػصمت الجراسة إلى. وتحميل االنحجار الستعجد وتحميل السدار، لعيشة واصحجةt  واختبار، واالنحخافات السعيارية،الحدابية

التعميسية) في الخشاقة
الخمفية
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا(الشػع
وجػد تأثيخ ذؼ داللة
ّ
ّ  و،تشػع العسخّؼ
ّ
ّ  وال،االجتساعي
ّ إصحرائية ل
ّ
 والخمفية التعميسية) في القجرات،تشػع العسخؼ
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
ّ  و،اإلستخاتيجية
ّ  وال،االجتساعي
ّ أن ىشاك أث اخ ل
ّ
 عألوة عمى وجػد أثخ لمقجرات الجيشاميكية في الخشاقة اإلستخاتيجية ووجػد أثخ غيخ مباشخ لمقجرات الجيشاميكية،الجيشاميكية
.تشػع القػػ العاممة والخشاقة اإلستخاتيجية
ّ كستغيخ وسيط في العالقة بيغ
 مشطسات األمع الستحجة العاممة في، القجرات الجيشاميكية، الخشاقة اإلستخاتيجية،تشػع القػػ العاممة
ّ :الكمسات السفتاحية
األردن

The Mediating Effects of Dynamic Capabilities between Workforce Diversity and .
Strategic Agility in the United Nations Organizations Working in Jordan
Abstract :The study aimed at measuring and analyzing the impact of the diversity of the
workforce in achieving strategic agility through the dynamic capabilities of the UN
organizations working in Jordan. The study population consists of all the staff working and was
randomly selected by simple random sample of 187 study members. The analytical descriptive
method was used, through a questionnaire that was used as a main tool for gathering
information and consisted of (78) paragraphs. A number of statistical tools and methods were
used such as Mean, Standard Deviation, one sample T-test, Multiple Regression, and Path
analysis. After the analysis of the collected data and hypotheses, a number of results were
reached: After the analysis of the study data and hypotheses, the study found that there was a
significant impact of workforce diversity(Gender, age diversity, educational background) on
achieving strategic agility at the UN organizations working in Jordan, there was a significant
impact of workforce diversity(Gender, age diversity, educational background) on dynamic
capabilities of the UN organizations working in Jordan, there was a significant impact of
dynamic capabilities on achieving strategic agility at the UN organizations working in Jordan,
there was a significant impact of workforce diversity on achieving strategic agility through the
dynamic capabilities at the UN organizations working in Jordan.
Key words: Workforce Diversity, Strategic Agility, Dynamic Capabilities, the United Nations
Organizations Working in Jordan Organizational.
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تشػع في األصل مغ الػاليات الستحجة في أواخخ الثس ّأنيشيات & (Shen et al., 2009; Meena
نذأ مفيػم ال ّ
أن كثيخة .وقج بجأت صشاعة
تشػع كإستخاتيجية عسل في بمج ّ
أن الساضي ّ
) .Vanka, 2013ومع ذلظ شيج العقج ّ
أن تصػر ال ّ
تشػع
تشػع مغ أجل تحقيق مكاسب
أن
الصيخ ّ
ّ
ّ
اقترادية .وىشاك العجيج مغ األسباب التي جعمت ال ّ
األردنية أيزا االستفادة مغ ال ّ
اتيجيات العسل الجساعي ،والتحػل مغ
يذكل ىحا القمق السمحػظ في أيامشا الحالية مثل :العػلسة ،وتغييخأسػاق العسل ،وإستخ ّ
تشػع
الترشيع إلى اقترادات الخجمات ،وعسميات الجمج والتحالفات ،وما إلى ذلظ) . (Cascio, 1998وتعدز مبادرات ال ّ
نتجية في السشطسة وتشتج مشافع تشافدية متعجدة (Wambui et al.,
األبجاع واالبتكار والعالسية والفيع ،وإعادة التذكيل واإل ّ

تشػعة ليدت مجخد عسمية أخالقية أو اجتساعية ،بل ّأنيا تجل أيزا عمى نيج جيج نحػ
)ّ .2013
أن تشسية قػة عاممة م ّ
تشػع تدخيخىا كأداة
األعسال) ، (Bateman & Snell, 2009وفي ضػء التغيخات الحالية التي تجتاح العالع ،أثبتت إدارة ال ّ
التشطيسية) (Ehimare & Ogaga-Oghene, 2011واألداء التشطيسي)(Ogbo & Ukpere, 2014
لديادة الفعالية
ّ
ّ
تشػع عمى
تشػع فخص العسل الستدأوية وقػ ّأنيغ العسل اإليجابية ) . (Bateman & Snell, 2009ويذيخ ال ّ
وتجأوزت مدألة ال ّ

نصاق واسع إلى الصيف الكامل لمخرائز البذخّية التي تجعل الشاس مختمفيغ عغ بعزيع البعس (Gomez-Mejia,
أن الشطخة الزيقة تشطخ إلى التشّػع عمى ّأنو االختالف أو تعجد الدسات الجيسػغخافي ة التي تسيد قػة العسل
) .2010غيخ ّ
ّ
في السشطسة ،وال سيسا مغ صحيث العخق أو الشػع االجتساعي أو الثقافة أو األصل القػمي أو اإلعاقة أو الدغ أو الجيغ
ّ
ّ
).(Dessler, 2011
أن األفخاد يختمفػن في العجيج مغ الصخق السخ ّئية وغيخ السخ ّئية التي تذسل أساسا
تشػع في القػػ العاممة صحقيقة ّ
ويقخ ال ّ
االجتساعية أو الػضع االجتساعي أو اإلعاقة أو
األصل القػمي أو الدغ أو الشػع االجتساعي أو العخق أو المػن أو الحالة
ّ
ّ
ّ
ّ
تشػع إلى مجسػعة غيخ متج ّأندة مغ
ال
ذيخ
ي
وىكحا
الثقافة.
أو
الجدجية
السطاىخ
أو
الجيغ
أو
اإلثشية
السيػل
أو
المغة
التعميع أو
ّ
السادؼ والبيػلػجي واالجتساعي والشفدي وفيسيع وقيستيع واصحتخاميع (Wambui
األفخاد الحيغ يعتخفػن بالفيع الجيسػغخ
افي و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن القجرات الجيشاميكية تسثل قمب اإلستخاتيجية ،وابتكار القيسة ،والسيدة التشافدية
)ّ .et al., 2013
عج عجد مغ الباصحثيغ ّ
أن األبحاث الحالية ال
) .(Teece et al., 1997ونطخيا قجمت الحجج صحػل شبيعتيا وعالقتيا مع األداء
التشطيسي ،إال ّ
ّ
أن العجيج مغ العمساء
تدال محسمة بتأكيجات غامزة وتفديخات ،لع يتع تأكيجىا بعج مغ خالل التحميل التجخ
يبي ،عألوة عمى ّ
ّ
ما زالػا متذككيغ صحػل السفيػم والجور الحؼ يسكغ أن تقػم بو القجرات الجيشاميكية.
إ ّن بيئة األعسال اليػم ،بدبب العػلسة واألبجاع التكشػلػجي ،وقرخ دورة صحياة السشتجات واالصحتياجات الستغيخة
لمعسالء ،تتغيخ بدخعة ويرعب التشبؤ بيا .إ ّن الخشاقة أو بعبارة أخخػ ،القجرة عمى االستجابة والتكيف بدخعة وفعالية

أن ىشاك مدألة أخخػ ضاعفت مغ أىسية
لمتغيخات غيخ الستػقعة في بيئة األعسال ،ىي ميدة
تشافدية رئيدة في الدػق .كسا ّ
ّ
أن التغيخات البيئية اليػم أصبحت أسخع وأكثخ تعقيجا مغ الساضي .وىشاك ّأنػاع مغ الخشاقة ،وأىسيا وأكثخىا
الخشاقة ،وىي ّ

تشػع القػػ العاممة ىي الخشاقة اإلستخاتيجية صحيث تعتبخ مغ السػضػعات الججيجة التي اجتحبت
ارتباشا بالقجرات الجيشاميكية و ّ
أن السشطسات في القخن الحادؼ والعذخيغ تحتاج إلى رصج مدار بيئة األعسال
الباصحثيغ في الدشػات األخيخة .عألوة عمى ّ

بشجاح ،والتشبؤ بو مغ أجل التكيف معيا ،بحيث تكػن السشتجات والخجمات مرسسة لتمبية متصمبات العسالء ،وفي بعس
أن تحفد ذلظ الصمب مغ العسالء ،في صحيغ يعتسج ىحا الصمب عمى الخشاقة اإلستخاتيجية .وبعبارة أخخػ تتػجو
الحاالت يجب ّ
السشطسات لتصبيق الخشاقة اإلستخاتيجية داخميا فييا مغ أجل الحرػل عمى الكفاءة الالزمة لمسشافدة ،وليا رؤية خارجية

ألردنية في العقػد األخيخة واليػم نحػ تعديد القجرة
لالستفادة مغ الفخص الشاشئة عغ التغييخ .وقج تحػلت صشاعة الصيخان
ّ
الصيخن اليػم شخقا مختمفة لديادة صحرتيا
ا
لمصيخن ،صحيث تتبشى شخكات
ا
التشافدية ،مع تدايج السشافدة في االتحاد العالسي
الدػقية أو عمى األقل الحفاظ عمييا ،كي تزسغ إلى صحج كبيخ نجاصحيا في السشافدة مع السشافديغ اآلخخيغ.
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لحا تدعى ىحه الجراسة إلى إلقاء مديج مغ الزػء عمى مفيػم القجرات الجيشاميكية وتأثيخىا عمى الخشاقة اإلستخاتيجية
في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ،ومغ أجل القيام بحلظ ف ّأنيا تبحث في دراسة التأثيخات السشصقية لمقجرات
أن التأثيخات الجيشاميكية لمقجرات يتػسط
تشػع القػػ العاممة والخشاقة اإلستخاتيجية مغ خالل نسػذج يفتخض ّ
الجيشاميكية بيغ ّ

تشػع القػػ العاممة والخشاقة اإلستخاتيجية.
العالقة بيغ ّ
 2-1مذكمة الدراسة

تكسغ مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ األسئمة التالية:

تشػع القػػ العاممة في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن؟
الدؤال األول:ىل يؤثخ ّ
تشػع القػػ العاممة في القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن؟"
الدؤال الثأّني :ما أثخ ّ
الدؤال الثالث:ما أثخ القجرات الجيشاميكية في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن؟"

تشػع القػػ العاممة في الخشاقة اإلستخاتيجية بػجػد القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة
الدؤال الرابع:ما أثخ ّ
في األردن؟
أهسية الدراسة
3-1
ّ
تشػع القػػ العاممة في نجاح واستس اخرية السشطسات ،وأىسية
تشبع أىسية ىحه الجراسة مغ الجور اليام الحؼ يقػم بو ّ
تشػع القػػ العاممة في الخشاقة اإلستخاتيجية في ضل وجػد القجرات الجيشاميكية .وقج تسثمت ىحه األىسية في عجد
مجػ فاعمية ّ

مغ الجػانب أىسيا:

تشػع القػػ العاممة في الخشاقة اإلستخاتيجية ودور القجرات الجيشاميكية في ىحا
 إ ّن ىحه الجراسة تقجم تػضيحا عمسيا ألثخ ّ
األثخ(غيخ السباشخ) ،بحيث تداعج نتائج ىحه الجراسة صانعي القخار في مجال السػارد البذخّية في السشطسات بذكل عام
وفي مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بذكل خاص في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بالسػارد البذخّية بالذكل األمثل.
تشػع القػػ العاممة ،واإلدارة اإلستخاتيجية تتعمق
 إ ّن ىحه الجراسة تشأولت مفاىيع صحجيثة في إدارة السػارد البذخّية تتسثل في ّ
بالخشاقة اإلستخاتيجية ،والقجرات الجيشاميكية.
تشػع القػػ البذخّية العاممة في البيئة العخبية اال ّأنيا لع تشل الحع األوفخ مغ الجراسات البحثية صحػل ججواىا في
 بالخغع مغ ّ
تعديد الخشاقة اإلستخاتيجية ودور القجرات الجيشاميكية كعامل مداعج غيخ مباشخ في تعديد ىحه الخشاقة.
4-1

أهداف الدراسة

تدعى ىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاف التالية:

تشػع القػػ العاممة التي تؤثخ في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في
 -1تقجيع رؤػ متعسقة لفيع ّ
األردن.
تشػع العسخؼ واإلثشية والخمفية التعميسية تؤثخعمى الخشاقة
 -2تحجيج ما إذا كانت الستغيخات التي تذسل الشػع
االجتساعي ال ّ
ّ
اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.
تشػع القػػ العاممة وأثخىا في
 -3تعخف مجػ تصبيق إدارات السػارد البذخّية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ل ّ
أىجافيا وانعكاس ذلظ في تعديد الخشاقة اإلستخاتيجية لجػ وصحجات وفخوع ومكاتب مشطسات األمع الستحجة العاممة في
األردن ،وكحلظ مجػ تدخيخىا لسفيػم القجرات الجيشاميكية ومجػ اعتسادىا عميو في القيام بتفعيل الخشاقة اإلستخاتيجية.

تشػع القػػ العاممة وتعديد الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة
 -4تعخف الجور الػسيط لمقجرات الجيشاميكية بيغ ّ
العاممة في األردن.
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5-1

أّنسهذج الدراسة

تنوع القوى العاملة

Ho-1

النوع االجتماعي

القدرات
الديناميكية

التنوع العمري
اإلثنية
الخلفية التعليمية

الرشاقة االستراتيجية

(التعلم ،التكامل
 ،إعادة
التشكيل ،إدارة
التحالف)

Ho2

Ho-3

الحساسية االستراتيجية
االلتزام الجمعي
سيولة الموارد

Ho-4

متغير وسيط

شكل رقم ( )1أّنسهذج الدراسة
*السردر :من اعداد الباحث باالعتساد عمى دراسات

الستغير السدتقل )(Rizwan et al., 2016, Al-Ahmad and Alkhawlani, 2017, Latvytė,2013؛ الستغير

التابع) . (Khoshnood & Nematizadehl., 2017 ,Tikkanen,2014; Doz & Kosonen,2008الستغير الهسيط
).(Kandemir et al., 2006 , Teece et al.,1997, Eisenhardt and Martin,2000, Tikkanen,2014

6-1

فرضيات الدراسة
ّ

تشػع القػػ العاممة
الفرضية األولى : Ho1ال يػجج أثخ ذو داللة
ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة ( )α≤0.05ل ّ
االجتساعي ،التشّػع العسخؼ ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في
ّ
األردن.

(الشػع

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
الفرضية الثانية : Ho2ال يػجج أثخ ذو داللة
ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )α≤0.05ل ّ
تشػع العسخؼ ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) في القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في
االجتساعي ،ال ّ
ّ
األردن.

إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )α≤0.05لمقجرات الجيشاميكية بأبعادىا (التعمع،
الفرضية الثالثة :Ho3ال يػجج أثخ ذو داللة
ّ
والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف) في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا
الفرضية الرابعة  Ho4ال يػجج أثخ ذو داللة
ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )α≤0.05ل ّ
تشػع العسخؼ ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) في الخشاقة اإلستخاتيجية بأبعادىا مجتسعة(التعمع،
مجتسعة(الشػع
االجتساعي ،ال ّ
ّ
والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف) بػجػد القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.

7-1

اإلطار الشظري

تشهع القهى العاممة
ّ 1-7-1
تشػع
تشػع القػػ العاممة إلى وجػد مديج مغ األفخاد الحيغ أصبحػا أكثخ تجاندا مغ صحيث الشػع
االجتساعي ال ّ
يذيخ ّ
ّ
تشػع القػػ العاممة آثار ىامة عمى
العسخؼ والشػع
ّ
االجتساعية ،والخمفية التعميسية في السشطسات ) .(Robbins, 2009ول ّ
تشػع عمى نحػ محجود ،ويتشأول في السقام األول مدائل اإلثشية
مسارسات وسياسات إدارة السشطسة .وكثي اخ ما يشطخ إلى ال ّ
واالختالفات بيغ الشػع االجتساعي ،ويختبط بالقػانيغ التي تػفخ الحساية لبعس السجسػعات مغ األفخاد ،واصحيانا يتع استخجام
ّ
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تشػع ،ليذسل معطع الخرائز التي يستمكيا األفخاد ،والتي تؤثخ عمى الصخيقة التي يفكخ بيا ويتفاعل
تعخيف واسع ججا لم ّ
معيا األفخاد مع األصحجاث واألنذصة.
تشػع مغ األفخاد
تشػع القػػ العاممة في السشطسات التي يكػن بسقجورىا أن تكػن أكثخ تغاي اخ مع مديج م ّ
ويتع تحجيج ّ
تشػع العسخؼ ،والعخق والخمفية التعميسية) . (Pretty, Adams et al. 2009لقج
في خرائز مشيا :الشػع
االجتساعي ،وال ّ
ّ
تشػع القػػ العاممة يعشي وجػد تشاقزات بيغ أفخاد في السجتسع الػاصحج،
أوضح  Jackson et al.وزمالؤه (ّ )2003
أن ّ
تشػعة مغ
تشػع مغ الشػع
تشػع العسخؼ والعقيجة والعخق ،وىحا بصبيعة الحال أشارة إلى وجػد صحاالت م ّ
االجتساعي وال ّ
ويأتي ىحا ال ّ
ّ
صحيث خرائز العقل والسسارسات واالصحتياجات والسعاييخ والتقاليج والسعاييخ والقيع في مكان العسل ) . (Wong 2001ووفقا

أن
تشػع القػػ العاممة لو تجاعيات ونتائج صحيػية تجاه مسارسات وسياسات اإلدارة ،كسا ّ
 )2009( Fleischmann et al.فإ ّن ّ
تشػع العسخؼ واإلثشية والخمفية التعميسية .وفي كثيخ مغ األصحيان يشطخ إلى
تشػعة تذسل الشػع
االجتساعي وال ّ
القػػ العاممة الس ّ
ّ
تشػع عمى نحػ ضيق ومحجود ،يسيل أساسا إلى مدائل العخق أو االختالفات بيغ الشػع االجتساعي ،التي تع تحجيجىا لبعس
ال ّ
ّ
تشػع القػػ العاممة مفيػم شامل يغصي أجداء كبيخة مغ الدسات السػجػدة عشج األفخاد وىي تؤثخ
فخق العسل والسجسػعات .و ّ
في شخيقة تفكيخىع والقيام بإنجاز األعسال التي تػكل إلييع.

تشػع القػػ العاممة
وبيغ ّ )2016( Rizwan et al.
أن ىشاك تأثي اخ كبي اخ عمى أداء العامميغ مغ خالل ّ
تشػعة(الشػع االجتساعي والعخق والسدتػػ التعميسي) في القصاع السرخفي في باكدتان .ومع ذلظ فقج أشار Jonathan,
الس ّ
ّ
تشػع قج يكػن ضا ار أو مفيجا ألداء مجسػعات العسل ،فعمى سبيل السثال يختبط
 )2004( David and Aparnaإلى ّ
أن ال ّ
تشػع مجسػعات العسل إيجابا مع ميارات األبجاع وصحل السذكالت( ،)Jehn, Northcraft, and Neale, 1999ويختبط
ّ
تشػعة
سمبا بالتالصحع والتعأون) .(Pelled, Eisenhardt, & Xin, 1999كسا يعتقج ب ّ
أن السسارسات الجيجة لمقػػ العاممة الس ّ
تشػع القػػ العاممة
تعدز مغ األداء الػضيفي وأداء العامميغ في نفذ الػقت .وأكجت ) (Saltson and Ozgur,2015ب ّ
أن ّ

لو تأثيخ عمى األداء غيخ السالي الجاخمي والخارجي لمسشطسة ،وال يػجج تأثيخ لمجعع التشطيسي السجرك ونسط القيادة (القيادة
ّ
تشػع القػػ العاممة واألداء غيخ السالي .وأضيخت بعس العشاصخ
الكاريدمية والتحػيمية) كستغيخات معجلة في العالقة بيغ ّ

تشػع قجرتيا عمى التأثيخ عمى األداء.
الجيسغخافية مثل :نػع الشػع
االجتساعي والسخكد الػضيفي وقصاع العسل الحؼ يتدع بو ال ّ
ّ
تشػع القػػ العاممة في مكان العسل قج يؤدؼ إلى
وقج أشار ) (Al-Ahmad and Alkhawlani,2017إلى ّ
أن ّ

تشػع القػػ العاممة تتسثل
خفس االترال والشداع إذا أخفق أصحاب العسل في إدارتو .واعتبخت الجراسة ّ
أن أىع الستغيخات في ّ
تشػعا بيغ القػػ العاممة لجييا ،صحيث ّبيشت
في الشػع
االجتساعي والعخق والخمفية التعميسية باعتبارىا أكثخ الستغيخات الجيسغخافية ّ
ّ
الشتائج وجػد تأثيخ لمستغيخات الثالثة (الشػع االجتساعي والعخق والخمفية التعميسية) في أداء العامميغ .وأكج (Akinnusi et
ّ
قترادية والدياسية
اال
و
الثقافية
و
ة
االجتساعي
البيئات
عغ
ة
ي
خ
البذ
د
ار
ػ
الس
) al.,2017عمى ّأنو ال يسكغ فرل مسارسات إدارة
ّ
ّ
ّ
تشػع القػػ العاممة فيو ويقييع دور
والق ّأنػنية لمسجتسع ،و ّ
أن بيئة السجتسع الحؼ تعير فيو السشطسات ىػ الحؼ يزغط باتجاه ّ
تشػع لمقػػ العاممة لجييا.
وضيفة إدارة السػارد البذخّية ومسارساتيا في قجرتيا عمى إدارة ال ّ
أن أىع الستغيخات التي تع د ارستيا كان التخكيد فييا يعػد عمى
تشػع القػػ العاممة ّ
وبيشت الجراسات الدابقة في أدب ّ
تشػع العسخؼ ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية واندجأما مع ما جاء في األدب اإلدارّؼ تتشأول الجراسة الحالية
 :الشػع
االجتساعي ،ال ّ
ّ
ىحه األبعاد وتشطخىا عمى الشحػ التالي:

 1-1-7-1الشهع االجتساعي(الجشس) :تعدز أوجو اإلجحاف القائع عمى الشػع االجتساعي في السشطسات وتبخرىا األنساط
ّ
ّ
الشسصية الدمػكية والتحيد الحؼ يرف الخرائز اإليجابية ،مغ خالل التخكيد األعمى عمى الحكػر ،وتفزل السشطسات

تػضيف العامميغ الحكػر مقارنة بالشداء كػنيع يشطخون إلييع عمى ّأنيع أفزل أداء وقجرة عمى إدارة وضائفيع (Leonard
تشػع في القػػ العاممة غيخ فعال ،إذا لع يتع
) .and Devine, 2003إلى جانب ذلظ ،وفقا ) (Brown, 2008ال يدال ال ّ
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أن السخأة ال تدأوؼ الخجل .وقج
تعخف قزايا الشػع
أن التحجؼ األكبخ ىػ التغمب عمى الفكخ القائل ب ّ
االجتساعي وإدارتيا أوال .و ّ
ّ
أن  % 54مغ الشداء في سغ العسل ىغ في القػػ العاممة في
أشار  ،)2005(Kossek, Lobel, and Brownإلى ّ
جسيع أنحاء العالع مقابل  %80مغ الخجال .وعألوة عمى ذلظ ،ال تدال السخأة تتستع باليج العميا في اقتراد "الخعاية غيخ
السخ ّئية" ،الحؼ يتعمق بتقجيع الخعاية والعسل السشدلي.
أمخ صحيػيا
أن تػفيخ فخص عسل متدأوية لمسخأة مع الخجل يعج ا
ومع ذلظ ،أشار  ،)2002( Kochan et al.إلى ّ
لتحديغ أداء السػضفيغ في السشطسة ،و ليحا فقج ألغت بعس السجتسعات الدياسات الخسسية التي تسيد ضج فئات معيشة مغ
العسال ،وعدزت مغ تكاليف العقػبة التي قج تتحسميا السشطسات التي لع تشفح مسارسات عادلة في مجال العسالة .وقج أدػ

التسييد في تػضيف العسال عمى أساس الشػع االجتساعي إلى وجػد عسال مؤقتيغ يتقاضػن أجػ ار أعمى مغ العسال األصيميغ،
ّ
أن السشطسة
بالخغع مغ كػنيع أقل إنتاجية ) .(Barrington and Troke, 2001وعألوة عمى ذلظ ،بيغ)ّ (Kundu, 2003
تشػعة تػفخ خجمات فائقة كػنيا لجييا القجرة عمى فيع صحاجات ورغبات العسالء بذكل أفزل ،كسا أشار
ذات القػػ العاممة الس ّ
أن تػضيف السخأة واألقميات وغيخىا يداعج السشطسة عمى االستفادة مغ األسػاق الستخررة.
إلى ّ
تشػع
واستشادا إلى الجراسة التي أجختيا  ،)2003( Joshi and Jacksonفقج وججت ّ
أن ىشاك عالقة إيجابية بيغ ّ
تشػعة ندبيا مغ صحيث
الجشذ في فخيق العسل والتعأون الجاخمي بيغ أعزاء الفخيق ،ولكغ فقط داخل السشاشق التي كانت م ّ

تشػع بيغ الجشديغ في الفخيق يختبط ارتباشا إيجابيا بأداء الفخيق ،ولكغ ىحا ال يشصبق إال
نػع الجشذ .وعألوة عمى ذلظ فإ ّن ال ّ
تشػع األكبخ بيغ الجشديغ عمى السدتػيات
تشػع الشدبي بيغ الجشديغ  .عسػما ،تعج السشاشق ذات ال ّ
عمى السشاشق التي تتدع بال ّ
تشػع بحدب الشػع
اإلدارّية وغيخ اإلدارّية أكثخ تعأونا .في السقابل ،يجادل  )2004( Jayne and Dipboyeب ّ
أن ال ّ
االجتساعي ال يؤدؼ بالزخورة إلى نتائج إيجابية مثل زيادة التحفيد ،وتحديغ السػاىب ،وبشاء االلتدام ،وتخاجع الرخاع وإّنسا
ّ
ىشاك عػامل أخخػ مشيا استخاتيجية السشطسة ،والثقافة ،والبيئة ،فزال عغ األفخاد والسشطسة .وبخالف ذلظ ،ال بج مغ تػفيخ

تجريب أكثخ مالءمة لبشاء االلتدام بيغ السػضفيغ عمى مدتػػ العام .وىحا يتصمب تكمفة عالية مغ الػقت والسال.

تشػع األكبخ مختبط بجػدة أقل ألّنو يزع األشخاص األقل أداء في مػاقع
وأخي اخ وليذ آخ اخ ،فإ ّن الحجة القائمة ب ّ
أن ال ّ
أن يؤدؼ إلى
تشػع مغ السخجح ّ
يبية تذيخ إلى ّ
ال تشاسبيع ) .(Soltani,2010ويخػ )ّ (Herring, 2005
أن االدلة التجخ ّ
أن ال ّ

أن االختالفات بيغ السجسػعات يؤدؼ إلى الرخاع
تشػع يذيخون إلى ّ
إبصاء أداء السجسػعات .وباخترارّ ،
فإن نقاد نسػذج ال ّ
تشػع مغ صحيث األثخ الحقيقي
والتكاليف السراصحبة لو .وليحه األسباب ،شكظ الستذككػن في صحالة األعسال الستعمقة بشسػذج ال ّ

تشػع في مشطسات األعسال.
الحؼ تحجثو لبخامج ال ّ
ي
تشػع العسخ جدءا متشاميا مغ اىتسام العجيج مغ السشطسات).(Florian et al.,2013
 2-1-7-1ال ّ
تشهع العسر  :لقج أصبح ّ

االجتساعية والترشيف الحاتي .ويقتخح األفخاد ترشيف أنفديع في
تفدخن ىحه العالقة ىسا اليػية
ا
أن رئيدتان
ويػجج نطخيت ّ
ّ
االجتساعية ونطخية ترشيف الحات ،ونتيجة
مجسػعات معيشة عمى أساس أبعاد ذات صمة شخرية بالشدبة ليع وفقا لميػية
ّ

لحلظ يسيل األفخاد إلى تفزيل أفخاد مجسػعتيع عمى نفقة السجسػعات األخخػ التي قج يسيدون ضجىا .وبشاء عمى ذلظ فيسكغ
القػل :إذا كان السػضفػن يشتسػن إلى سغ أو جيل معيغ فإ ّن ىحا يعتبخ معيا ار ذا صمة لمتسييد ،وقج يطيخ فخوق بيغ الفئات
العسخية داخل السشطسة ،مسا يعدز الشداعات العاشفية والتسييد القائع عمى الدغ ببغ الفئات العسخية (Kunze et al.,

).2011

أن العالقة بيغ السكػنات الفخدية
وأكج عمى ذلظ نتيجة تػصمت إلييا دراسة ( )Sohrabi et al., 2014التي أشارت إلى ّ
لخشاقة القػػ العاممة (باستثشاء العالقات الذخرية والقجرة عمى التكيف) والحكاء التشطيسي إيجابية وكبيخة .أما متغيخات
ّ
أن
)
2009
(
Gellner
and
Stephen
العسخ ،والخبخة في العسل كان ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة .ويمخز
ّ
أن يؤثخ سمبا عمى االىتسام باالنتاجية نتيجة االختالفات في القيع وفي تفزيالت الفئات العسخية
عجم التجانذ العسخؼ يسكغ ّ
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نتجية قج يشتج عشيا صخاعات متكخره بذكل خاص إذا كان ىشاك فارق
السختمفة ذات السخجعية السحجدة .وقج تبيغ ّ
أن اإل ّ
عسخؼ بيغ األجيال ضسغ السجسػعة الػاصحجة ،وىحا ما يصمق عميو "فجػة األجيال" (Lau, Murnighan, 2005; Pitcher,

تشػع العسخؼ يجمب معو فػائجه
) .Smith 2001ومع ذلظ ،فإ ّن  )2009( Gellner and Stephenأكجا عمى ّ
أن ال ّ
تشػعيغ عسخيا بذكل يجعميع
السحتسمة .وتطيخ ىحه الفػائج كتأثيخات تكسيمية عشجما يدػد التعأون في مجسػعة مغ األفخاد الس ّ
تشػع العسخؼ تدتشج إلى تأثيخات
أكثخ إنتاجية في العسل مسا كانػا يعسمػن مشفخديغ ،وبالتالي ،فإ ّن فػائج عجم التجانذ أو ال ّ
إنتجية إضافية تشذأ نتيجة لمتفاعل بيغ األفخاد مغ مختمف األعسار مع اختالف السيارات الذخرية ،ووجيات الشطخ السختمفة
ّ

تشػع قج يديج مغ التحجيات إلدارة
وربسا أيزا الدسات الذخرية السختمفة.وأخي اخ وليذ آخ اخ ،يخػ  ،)2008( Brownأن ال ّ
تشػعة لمعامميغ يجمب معو زيادة في الشفقات ،مسا يحّقق عمى أصحاب العسل ارتفاعا في
السػارد البذخّية ،صحيث إ ّن األعسار الس ّ

تكاليف الخعاية الرحية والسداىسات التقاعجية ،وىشا يتعيغ عمى السػضفيغ التساشى مع رؤية السشطسة؛ مسا يعشي زيادة
التداميع بجرجة كبيخة نحػ مشطساتيع.

 3-1-7-1اإلثشية(العرقية) :Ethnicity

تخكد محػر االىتسام بشسػ القػػ العاممة متعجدة الثقافات في التدعيشيات مغ القخن الساضي ،واكتدب السديج مغ

تشػع كانت الديادة السزصخدة في استخجام فخق العسل بذكل عام ،مع
الدخع في العرخ الججيج ،وإلى جانب الديادة في نسػ ال ّ
وجػد نية نحػ تعديد السذاركة والتآزر لتحديغ وزيادة رضا السػضفيغ وأداء األعسال عمى الخغع مغ شبيعة تكػيغ القػػ

تشػع في
تشػعيا مغ صحيث الشػع
تشػع العسخؼ والعخق ،لحا فإ ّن االىتسام الستػازؼ يتدايج صحػل تأثيخ ىحا ال ّ
االجتساعي وال ّ
العاممة و ّ
ّ
أن الديادة في القػػ العاممة متعجدة الثقافات لع يقترخ عمى مشطسات األعسال
مشطساتشا) ،(Zgourides et al., 2002كسا ّ
وإّنسا أصبح أكثخ سخعة وتدايجا عمى مدتػػ السشطسات األسخية والجيشية والتعميسية .ووفقا ل ،)2002( Zgourides et al.
كانت االختالفات في الخرائز الثقافية تشبؤية بجرجات إنجاز وفاعمية أداء الفخيق ،والتي يسكغ تفديخىا عمى ّأنيا ميدة وجػد

أن تعمست الفخق كيفية االستفادة مغ ىحه
وجيات نطخ مختمفة عخقيا لسذاكل الفخيق أدت إلى تعديد أداء الفخيق بعج ّ
االختالفات لسرمحتيع.

أن االبتكار ىػ عسمية تفاعمية غالبا ما تشصػؼ عمى التػاصل
وقج وجج ّ )2011( Timmermans et al.,
تشػعة عمى جسيع مدتػيات
والتفاعل بيغ السػضفيغ في السشطسة ،وتدتشج ىحه
ّ
العسمية األبجاعية إلى صفات السػارد البذخّية الس ّ

تشػع العسخؼ آثار عاشفية سمبية
تشػع في الخرائز مثل الخمفية اإلثشية والجشدية ونػع الجشذ وال ّ
السشطسة .ويسكغ أن يكػن لم ّ
عمى السشطسة .ويسكغ ألفخاد مجسػعة األقمية أن يعانػا مغ الخضا الػضيفي ،وعجم االلتدام ،ومذاكل اليػية ،والتسييد

) (Harrison and Klein, 2007ومع ذلظ عشجما تشسػ مجسػعة األقمية ،تختفي بعس السذاكل .ووفقا ل Timmermans

تشػع في اإلثشية يسكغ أن يكػن إيجابيا لألداء السبتكخ،
 ،)2011(et al.,يسكغ أن تدتخجم اإلثشية كبجيل لمخمفية الثقافية وال ّ
تشػع في األصل العخقي قج تكػن
يػسع وجيات الشطخ واالتجاىات في السشطسة .وعألوة عمى ذلظ ،فبعس مدتػيات ال ّ
ألّنو ّ
أن تخمق صخاعات
تشػع في العخق قج تكػن سمبية ألّنيا يسكغ ّ
إيجابية الرتباشيا باألبجاع ،صحيث إ ّن درجة عالية مغ ال ّ
وإشكاليات بدبب الترشيف االجتساعي).(Dahlin,2005
ّ
أن أرباب العسل يخفزػن عادة تػضيف السػضفيغ الحيغ
)
2011
(
Tracy
and
David
 4-1-7-1الخمفية التعميسية :وجج
ّ
أن الخمفية التعميسية ميسة
أن التجريب أو الخبخة أو التعميع غيخ كاف لجييع ،ومغ ناصحية أخخػ ،فإ ّن ىحا يعشي ّ
يعتقج ّ
لمسػضفيغ .وال يسكغ لمسػضفيغ العثػر عمى وضيفة وأداء جيج دون الخمفية التعميسية العالية .وباإلضافة إلى ذلظ ،وجج

تشػعة .عمى سبيل
ّ )2009( Daniel
أن السدتػيات واألّنػاع السختمفة مغ التعميع قج يكػن فييا معجالت تشقل عالية وم ّ
السثال ،السػضفػن الحيغ لجييع وضائف في ميغ متاصحة ويعسمػن فييا مغ واقع خبختيع وال يستمكػن مؤىال عمسيا يختمفػن عغ
أولئظ الحيغ يستمكػن مدتػػ تعميسي باإلضافة إلى الخبخة الستحرمػن عمييا مغ تجخبتيع وعسميع ،وقج تختمف عسمية التشقل
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عبخ ىحه السيغ بيغ األفخاد الحيغ يستمكػن تجخبة وشيادة عمسية وبيغ األفخاد الحيغ يستمكػن شيادة عمسية وال يػجج لجييع
تجخبة ميشية.

جية اعتسادا عمى مدتػاه التعميسي ،صحيث كمسا زاد عجد العامميغ
ووفقا لجراسة  ،)2009( Danielفإ ّن الفخد يكػن أكثخ إنتا ّ
أن السجن التي لجييا ندبة
الحيغ تمقػا تعميسا ،كمسا زاد عجد العامميغ السشتجيغ .واستكذف  )2004( Morettiىحه الفكخة ووجج ّ
أعمى مغ العامميغ في مدتػػ التعميع العالي ستسكغ األفخاد بحدب مدتػيات التعميع مغ الحرػل عمى أجػر أعمى .وقج وجج

باصحثػن آخخون زيادة في السذاركة السجنية)(Dee, 2004

أو انخفاضا في معجالت الجخيسة (Lochner and

)Moretti,2004نتيجة السديج مغ التعميع ،كسا وجج ّ )1995( Glaeser et al.أنو كمسا زادت ندبة األفخاد الستعمسيغ في

أن كبار السجيخيغ
مجيشة معيشة زاد فييا الشسػ االقترادؼ لسدتػيات عالية .وقج وججوا ّ )2009( Zeng, Zhou, and Han
تتخوح مجة خجمتيع بيغ  11و  15عأما يطيخ لجييع انخفاضا غيخ عادؼ في أداء
ذوؼ التعميع العالي والسػضفيغ الحيغ أ
العسل ،ويعػد ذلظ إلى انخفاض الػقت الستاح ليع لتشسية وتصػيخ أنفديع األمخ الحؼ يشعكذ عمى ارتباشيع الػضيفي في

مشطساتيع ولػ بذكل مؤقت.

 2-7-1القدرات الديشاميكية

وتذيخ ىحه القجرة عمى تحقيق أشكال ججيجة مغ السيدة التشافدية بػصفيا "قجرات ديشاميكية" لمتأكيج عمى جانبيغ رئيديغ لع

يشاال محػر االىتسام مغ مشطػر دراسة اإلستخاتيجية سابقا ،صحيث يذيخ مرصمح "ديشاميكية" إلى القجرة عمى تججيج
الرالصحيات مغ أجل تحقيق التصابق مع بيئة األعسال الستغيخة؛ مع الحاجة إلى بعس االستجابات االبتكارية عشجما يكػن

االىتسام بتػقيت الدػق ،ومعجل التغيخ التكشػلػجي سخيعا صحاسسيغ ،ومغ الرعب تحجيج شبيعة السشافدة واألسػاق في
التكيف
السدتقبل) . ( Hou & Chien, 2010ويؤكج مرصمح "القجرات" عمى الجور الخئيذ لإلدارة اإلستخاتيجية في
ّ

السشاسب ،والتكامل ،وإعادة التذكيل والخمل التشطيسي الجاخمي والخارجي ،والسػارد ،والكفاءات الػضيفية لتتشاسب مع متصمبات
ّ
البيئة الستغيخة .وأصحج جػانب السذكمة اإلستخاتيجية التي تػاجو أؼ مشطسة ابتكارية ىػ تحجيج ما يرعب تقميجه مغ الكفاءات
الجاخمية والخارجية عمى األرجح لجعع السشتجات والخجمات القيسة.

الستغيخة
وتحجد القجرات الجيشاميكية كقجرة السشطسة عمى دمج وبشاء وإعادة تكػيغ الكفاءات الجاخمية والخارجية لسعالجة البيئات
ّ

بدخعة .وبالتالي فإ ّن القجرات الجيشاميكية تعكذ قجرة السشطسة عمى تحقيق أشكال ججيجة ومبتكخة لمسيدة التشافدية نط اخ إلى
تبعيات السدار ومػاقع الدػق( .)Leonard-Barton, 1992وتذيخ القجرات الجيشاميكية إلى القجرة عمى اإلصحداس أو

السادية وغيخ السمسػسة لمسشطسة) (Teece 2007والقجرة عمى
االستذعار لمفخص ،واغتشاميا ،وإعادة تكػيغ األصػل
ّ
االستذعار تعشي التعّمع ،والذعػر ،والترفية ،والذكل وتقػيع الفخص ،كسا يشطخ إلييا عمى ّأنيا القجرة اإلستخاتيجية لالستجابة
التشطيسية فميا ثالثة أدوار :التشديق  /التكامل (مفيػم
التشافدية) .(Protogerou et al.,2011وفيسا يتعمق بالعسميات
ّ
ثابت)؛ التعمع (مفيػم ديشاميكي)؛ وإعادة التذكيل (مفيػم التحػل) .وىحا ما تشاقذة الجراسة عمى الشحػ التالي:

 1-2-7-1قدرات التعمم(االستذعار) :ووفقا  ،)2007( Teeceفإ ّن عسمية االستذعار تذيخ إلى عسميات السدح البيئي،
والتعمع ،والشذاط التفديخؼ .وىحا يعشي البحث السدتسخ عغ الفخص ،والتي قج تتصابق مع السػارد والقجرات السحجدة لمسشطسة.

وعشجما تكػن الفخص الججيجة صغيخة وسخيعة عشجىا يحتاج السجيخون أن يكػن لجييع القجرة عمى تفديخ األصحجاث الججيجة
والتصػرات ،ومعخفة أؼ التكشػلػجيا التي يشبغي الحرػل عمييا وتحجيج أؼ قصاعات الدػق يجب استيجافيا .تشجح السشطسات
في إيجاد ونذخ فخص مشاسبة ججيجة إذا كانت قادرة عمى فيع اصحتياجات العسالء .ووفقا ل  ،)2007( Teeceوالبحث عغ

الفخص الججيجة والقيسة في جػىخىا قج يحجث ضسغ واقع بيئة األعسال لمسشطسة .وتذسل مجاالت الفخص الجاخمية صحاالت
التشطيسية ،وصحاجات عسمية ،وتغيخات في الرشاعة واألسػاق ،في صحيغ إ ّن
غيخ متػقعة في اإلنتاج ،وتزارب في األىجاف
ّ
افية ،والتغيخات في اإلدراك والسعخفة الججيجة.
الفخص الخارجية تتعمق بستغيخات مشيا الجيسػغخ ّ
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واختيار الفخص ليذ فقط مدألة إيجاد مجال واعج ،وإّنسا البج مغ تصابق الفخصة السكتذفة مع خرائز الدػق والسػارد
أن جػىخ اإلستخاتيجية يكسغ في اختيار وتصػيخ التكشػلػجيا
السحجدة وقجرات واستعجاد السشطسة ،ويخػ نيج القجرة الجيشاميكية ّ

أن الحفاظ عمى السيدة
ونساذج األعسال التي تدتجيع السيدة التشافدية مغ خالل األصػل
التشطيسية الرعب تقميجىا .وىحا يعشي ّ
ّ
التشافدية ال يتصمب امتالك أصػل يرعب تكخارىا فحدب ،بل يتصمب أيزا قجرات ديشامية صعبة .وليذ فقط التكيف مع
أن ىشاك
السشافدة ،وىحا يتيح لمسشطسة تصػيخ وتذكيل السشافدة ذاتيا .وفي ذلظ أكجت دراسة (ّ (Kamasak et al.,2016
أن مدتػيات أعمى مغ
عالقة بيغ أداء األبجاع وضخوف إدارة السعخفة عمى الجيشامية البيئية وقجرات التعمع .وأضيخت الشتائج ّ
الجيشاميكية البيئية والقجرة عمى التعمع جعمت الخبط اإليجابي بيغ قجرات إدارة السعخفة وأداء األبجاع أقػػ.

 2-2-7-1قدرات التكامل :عشجما تكػن ىشاك فخصة أما عمى مدتػػ الدػق أو فخصة تكشػلػجية فيي بحاجة إلى

أن الق اخرات االستثسارية
معالجتيا مغ خالل مشتجات ججيجة أوعسميات أو خجمات تقػم بيا السشطسة .وىحا يشصػؼ عمى ّ
لمسشطسة مغ خالل وضعيا استخاتيجية في الػقت الرحيح .وتتصمب السشطسة قجرات ديشاميكية إلنذاء(تعجيل واستبجال) نسػذج

األعسال الستبع في السشطسة ،بحيث يحجد الشسػذج الججيج استخاتيجية التدػيق وأولػيات االستثسار ،واالستخبارات التدػيقية

واألبجاع ومعخفة كبيخة بالدػق والرشاعة وىحه عسمية الزمة لترسيع نسػذج األعسال .وتشجح السشطسة بحلظ إذا كانت قادرة

عمى تفيع اصحتياجات العسالء ورغباتيع ،ولجييا أيزا معخفة عسيقة بدمدمة القيسة .ويتصمب ىحا الشسػذج مغ السشطسة أن

تجيخ بعشاية السكسالت التي ىي ضخورية لخمق القيسة ،وفي عسمية اتخاذ الق اخرات اإلستخاتيجية مغ الزخورؼ الشطخ في أؼ

مكسالت السخكد التشافدي ،ومغ ثع كيف يسكغ ليحا السػقف أن يؤثخ عمى الصخيقة التي تختارىا السشطسة الستثسار الفخصة.

ولكغ مع تصػر أنذصة وعسميات السشطسة تربح عسمية اتخاذ الق اخرات معقجة عمى نحػ متدايج مسا يعشي تجشب أخصاء القخار

وإدارتو ،واتباع أساليب الخجاع والغصخسة تربح مغ الجػانب االساسية التي يجب اتخاذىا في االعتبار عشج اغتشام الفخص
وتفعيميا وفقا ل .)2007( Teece
 3-2-7-1قدرات إعادة التذكيل :إ ّن الصخيقة التي تخرز بيا السػارد تخمق نػعا مغ االعتسادية ،لحا مغ أجل الحفاظ
التشطيسية جشبا إلى جشب مع
عمى األداء الستفػق تحتاج السشطسات إلى استسخار تكػيغ وإعادة تكػيغ أصػليا ،وىياكميا
ّ
ديشاميات الدػق ،صحتى إذا فذمت السشطسة في القيام بحلظ سػف تطيخ عمييا التبعية مسا يعشي تػفيخىا فخصا كبيخة أمام

فإن السعخفة واألبجاع والقجرة عمى فيع اصحتياجات العسالء يعج مصمبا مغ
السشطسات الججيجة لمجخػل والفػز بأسيع الدػق .لحا ّ
قبل كل فخد في السشطسة مغ أجل خمق فخص ججيجة .ولتحقيق ذلظ ،يػصي  ،)2007( Teeceأن تأخح في االعتبار
السعخفة مغ البيئة الخارجية ،وأن يتع تصػيخ ثقافة السشطسات وترسيع نطام السكافآت بذكل يداعج السشطسة عمى تحخيس

التشطيسية بشجاح ،إلى قجرات تسكيشية لسجخل
مػضفييا لكدب ميدة تشافدية مدتجامة .وتحتاج السشطسة إلعادة تكػيغ ىياكميا
ّ
الالمخكدية أل ّن السعمػمات تحخف عشجما تحخكيا صعػدا وىبػشا خالل التدمدل اليخمي ،واآلليات واإلجخاءات تكػن مصمػبة
ّ
لمحفاظ عمى تدويج اإلدارة وإشالعيا عمى كل ججيج والسشطسات السبتكخة ذات الخبخة السحجودة غالبا ما تفذل عشجما تصبق
معخفة -كيف بذكل استباقي.
 4-2-7-1قدرات إدارة التحالف :وتذيخ إلى "القجرة عمى إنذاء أو تػسيع أو تعجيل قاعجة مػارد السشطسة بذكل مقرػد،

بذكل يعدز إمكانّية تزسيشيا مػارد شخكاء التحالف "(.)Helfat and Peteraf, 2009
 3-7-1الرشاقة اإلستراتيجية

إ ّن فاعمية القجرات الجيشاميكية القػية قج تتعخض لمخصخ بدبب ضعف اإلستخاتيجية والقيادة اإلستخاتيجية .وكمسا ازد عجم التأكج
والجيشاميكية في بيئة األعسال زادت الحاجة إلى الخشاقة اإلستخاتيجية ،وإلى استخاتيجية جيجة أكثخ أىسية ،وقجرات ديشاميكية

قػية تعدز نسػ السشطسة وأداءىا السالي ،لحلظ في البيئة السزصخبة تحتاج السشطسة الخشاقة اإلستخاتيجية لتػاجو السشطسة
تحجيات البيئة الجيشاميكية ،وتدخيع معجل االبتكار ،والقجرة عمى البقاء مخنة في مػاجية التصػرات الججيجة ،والتعجيل السدتسخ

30

لتػجيو السشطسة استخاتيجيا ،وتصػيخ شخق مبتكخة لخمق القيسة) . (Weber & Tarba,2014وأشارت دراسة ( Avat et al.
أن أخالقيات العسل ،ودماثة
أثخ لدمػك السػاششة
أن ىشاك ا
التشطيسية عمى الخشاقة اإلستخاتيجية صحيث أضيخت الشتائج ّ
ّ )2017
ّ
أن أخالقيات العسل تشبئ بذكل أعمى في الخشاقة اإلستخاتيجية ،أما بعج السجاممة
األخالق تؤثخ في الخشاقة اإلستخاتيجية .و ّ
والجماثة فكان تأثيخىسا أعمى عمى التػالي في الخشاقة اإلستخاتيجية .كسا نطخ ) (Doz & Kosonen,2008إلى الخشاقة

أن البجء بالتغييخ ال يتع بػجػد أزمة ،وإّنسا ال بج أن
اإلستخاتيجية عمى ّأنيا القجرة عمى التفكيخ والترخف بصخيقة ججيجة .و ّ
يكػن صحالة شبيعية في التشطيع ليحقق لمسشطسة أىجافيا .وىشاك صحاجة لمخشاقة اإلستخاتيجية خاصة عشجما تكػن سخعة التغييخ
في البيئة عالية وشبيعة التغييخ معقجة ،ومع الخشاقة اإلستخاتيجية تكػن السشطسات قادرة عمى االستفادة مغ التغييخات ونقاط

التحػل في بيئتيا التذغيمية .كسا يربح األبجاع السدتسخ وتصػيخ قجرات ججيجة مرج ار لمسيدة التشافدية في السشطسة ،وىشا البج
لألعسال أن تأخح الذكل التجريجي في التشفيح .وتحتاج السشطسات إلى االىتسام والعشاية صحتى ال تقع في الخصأ بذكل يؤدؼ
التشطيسية السحجة لمخشاقة .والسشطسات تستمظ
إلى جسػدىا ،مثل التخكيد عمى الكفاءة والشسػ والتخرز ىسا مغ األمخاض
ّ
التشطيسية والتشاسق التشطيسي
السػارد واألفخاد والعسميات والقيع  .وأكجت د ارسة ( )Ghasemi,2015عمى العالقة بيغ الخشاقة
ّ
ّ
التشطيسية .عألوة
التشطيسية والفاعمية
أن ىشاك عالقة إيجابية كبيخة بيغ الخشاقة
بػجػد الفاعمية
التشطيسية وأضيخت الشتائج ّ
ّ
ّ
ّ
عمى وجػد عالقة إيجابية عالية بيغ التشاسق التشطيسي والخشاقة اإلستخاتيجية.
ّ
وتشأولت دراسة(العابجؼ والسػسػؼ )2014 ،تذخيز مؤشخات الحكاء اإلستخاتيجي لزسان الديادة اإلستخاتيجية مغ خالل
أن دور الخشاقة اإلستخاتيجية في االستجابة الػاضحة لمتكيف واالستجابة لمتغيخات
الخشاقة اإلستخاتيجية ،وتػصمت الجراسة إلى ّ
في مجال الخجمات السقجمة لمدبائغ ،وىحا ما يجعل السشطسة رشيقة استخاتيجيا في تعامميا مع زبائشيا .أما الدبغ ( )2013فقج
درست أثخ خرائز السعمػمات اإلستخاتيجية في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية ودور القجرات التشافدية كستغيخ معجل،
وتػصمت الجراسة إلى وجػد أثخ لخرائز السعمػمات اإلستخاتيجية في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية .أما دراسة
( )Latvytė,2013فقج اختبخت أثخ إدارة عسميات السشطسات في الخشاقة في مشطسات الخجمات كبيخة الحجع في ليتػانيا

أن نزج السذاريع ومدتػيات التشفيح في إدارة عسميات األعسال لو آثار إيجابية مباشخة عمى الفخص الستاصحة
وأثبتت جدئيا ّ
لالستثسار ،صحيث يسكغ أن تؤدؼ عسمية األعسال ونزج مدتػػ التشفيح إلى تأثيخ إيجابي مباشخعمى كيفية اقتخاب التشطيع
التشطيسية كسجخل استخاتيجي
الجيج مغ الفخص التي تع اكتذافيا .أما دراسة(العابجؼ )2012 ،فقج أكجت عمى دور الخشاقة
ّ
أن الخشاقة اإلستخاتيجية تؤثخ بذكل مباشخ في أبعاد االرتباط الػضيفي ،وتعدز
في عسمية تعديد االرتباط الػضيفي لمعامميغ و ّ

مغ عسمية ارتباط العامميغ .وعميو فإ ّن الخشاقة اإلستخاتيجية تعدز مغ قجرتيا في التأثيخ مغ خالل ثالثة أبعاد تعػد عمى
الحداسية اإلستخاتيجية وااللتدام الجسعي ،وسيػلة السػارد & (Doz
السشطسة بتحقيق أىجافيا وزيادة فاعميتيا وىي :
ّ

) Kosonen,2008وتع تشأوليا عمى الشحػ التالي:

 1-3-7-1الحداسية اإلستراتيجية :يعج تصػيخ الحداسية اإلستخاتيجية مسارسة معخفية ،صحيث السجخالت مغ السعمػمات
الذاممة تغحؼ الحكاء والحػارات الجساعية في السشطسة والسشطسة بجورىا تكامل وتقيع ىحه السعمػمات ثع تجرجيا في الدياسات

واإلجخاءات .وباعتبارىا السكػن األول مغ الخشاقة اإلستخاتيجية فقج قجم

 )2010( Doz & Kosonenالحداسية

أن السشطسة بحاجة إلى إيالء اىتسام كبيخ لمتصػرات اإلستخاتيجية والتغييخات الخارجية ،لكي تربح
اإلستخاتيجية عمى اعتبار ّ
عمى وعي بالفخص والتيجيجات الستدايجة في الػقت السشاسب) (Doz and Kosonen, 2010وبالسثل ،واستشادا إلى وجية

الشطخ القائسة عمى السػارد ،يؤكج  )1997( ،Teece et al.,عمى أىسية القجرة عمى إصحجاث تغييخات في الدػق لكي يتسكغ

مغ إعادة تذكيل ىيكل أصػل السشطسة ،كسا يبجو معقػال بذكل عسمي وكحلظ نطخيا أن تقػم السشطسات باالىتسام بالدػق
والتصػرات التي تحجث فيو لذحح قجراتيا وضبط أعساليا بسا يتشاسب وتصػرات الدػق وصحداسيتو لزبط نساذج أعساليع وفقا
لحلظ ،وعميو مع وجػد درجة عالية مغ الحداسية اإلستخاتيجية العالية يفتخض أن يكػن ىشاك درجة عالية مغ األبجاع
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أشار فييا إلى
ا
التشطيسي) .(Claub and Marianne,2015وأكج ىحا االفتخاض دراسة ( )Sohrabi et al., 2014التي
ّ
أن مكػنات الحكاء التشطيسي ومشيا الحداسية اإلست اختيجية،
وجػد عالقة إيجابية بيغ رشاقة القػػ العاممة والحكاء
التشطيسي و ّ
ّ
ّ
أن العالقة بيغ السكػنات الفخدية لخشاقة القػػ العاممة والحكاء التشطيسي
كان ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة .و ّ
ّ
أن العسخ والخبخة ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة ،أما الشػع االجتساعي والسدتػػ التعميسي ،فمع
كانت إيجابية ،و ّ
ّ
يكغ ليسا عالقة.
 2-3-7-1االلتزام الجسعي :يرف االلتدام الجساعي قجرة فخيق اإلدارة العميا عمى اتخاذ ق اخرات سخيعة وجخيئة والتػاصل

أن التغييخات األساسية غالبا تتصمب تعجيالت محفػفة بالسخاشخ وتذتسل
مغ خالل السشطسة لتحقيق األىجاف الججيجة .وبسا ّ
عمی "ق اخرات صحاسسة وأصحيانا شاذة" ،فإ ّن وصحجة فخيق القيادة والتداميا أمخ ضخورؼ (Doz and Kosonen, 2008; Doz

) .and Kosonen, 2010وبسجخد أن تقخر السشطسة مػاصمة تغييخ نسػذج األعسال ،فإ ّن مسارسة ىحه القجرة الجيشاميصيػة
مصمػب وضعيا مػضع التشفيح الجقيق ،وعمى نحػ ما عبخت عشو الفخضية الستعمقة بيحه القجرة ،فإ ّن االلتدام الجساعي يذكل

بالتالي قجرة صحاسسة عمى تحػالت نسػذج األعسال السخغػب إنجازه.

 3-3-7-1سيهلة السهارد  :تذيخ سيػلة السػارد إلى القجرة الجاخمية لمسشطسة عمى إعادة تذكيل مػاردىا بدخعة ،استشادا إلى
أساليب العسل أو مجخل إدارة السػضفيغ ضخورؼ ) (Doz and Kosonen, 2008وبالسثل ،يؤكج Teece et al.,

( )1997عمى أىسية العسميات الجاخمية التي تدسح بتغييخ ذؼ كفاءة وفعال .ويسكغ لمسشطسات التي تدتصيع إعادة تذكيل
أصػليا بدخعة إجخاء تغييخات في نساذج األعسال بتكمفة أقل بكثيخ.
8-1

مشهجية الدراسة

 1-8-1أسلللمهب الدراسلللة :ت ممع اعتس مماد السممشيج الػص ممفي التحميم ممي ف ممي وصممف متغيم مخات الج ارسممة ،وى ممي تشم ّمػع الق ممػػ العامم ممة
تشػع العسخؼ ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) والخشاقة اإلستخاتيجية بأبعادىما( الحداسمية اإلسمتخاتيجية
بأبعادىا(الشػع
االجتساعي ،ال ّ
ّ
 ،وااللتدام الجسعي ،وسميػلة السمػارد) والقمجرات الجيشاميكيمة بأبعادىما(التعميع  ،والتكاممل ،وإعمادة التذمكيل  ،وإدارة التحمالف) فمي
مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.
 2-8-1مجتسع الدراسة وعيشتها

تكممػن مجتسممع الج ارسممة مممغ جسيممع السممػضفيغ العممامميغ فممي مشطسممات األمممع الستحممجة العاممممة فممي األردن ،وتممع أخممح عيشممة عذمػائية
بدمميصة مممغ مجتسممع الج ارسممة ،صحيممث كان مت مسثمممة لممو ،وتكػنممت عيشممة الج ارسممة مممغ كافممة السممجيخيغ ورؤساء األقسام والسذ مخفيغ
والسػضفيغ في مشطسات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن وبممغ تعمجاد العيشمة التمي وزعمت عمييما االسمتبانة  200مبحػثما ،وبممغ
أن ىناك االس ممتبانات الر ممالحة لمتحمي ممل 165
ع ممجد االستبانات الت ممي اس ممتخجعت ( )187اس ممتبانة بشد ممبة  ،%93.5كس مما تبين ّ
استبانة بشدبة ( )88.23%بعجما رفزت ( )22استبانة كػنيا غيخ صالحة لمتحميل.
 3-8-1مرلللادر البيانلللات :تم مع االعتس مماد عم ممى البيانلللات الثانهيلللة :م ممغ خ ممالل مخاجع ممة الكت ممب العمسي ممة والسج ممالت العمسي ممة
تشػع القػػ العاممة والخشاقة اإلستخاتيجية والقجرات الجيشاميكية .البيانلات األوليلة:تػزيمع اسمتبانات صحيمث
الستخررة في مجال ّ
سمميتع جسممع البيانممات السصمػبممة مممغ خممالل مجسػعممة مممغ األسممئمة ،تممػزع عمممى عيشممة الج ارسممة ويممتع تصممػيخ االسممتبانة بممالخجػع إلممى
مقماييذ معتسممجة ممغ الج ارسممات الدمابقة فممي نفمذ السجممال لغمخض قيمماس الستغيمخات ،وعممجلت بعمس الفقمخات لتتشاسمب مممع شبيعممة
الجراسة ،واستخجمت الجراسة مقياس ليكخت الخساسي وشبق السقاس عمى الشحػ(غالبا ،دائسا ،أصحيانا ،ناد ار ،أبجا).
 4-8-1أداة الدراسة

تسثم م مت أداة الج ارسم ممة بثالثم ممة أج م مداء :تزم ممسغ الجم ممدء األول ،الستغيم ممخ السد م ممتقل تشم م ّمػع القم ممػػ العاممم ممة بأبعادىم مما(الشػع
االجتساعي ،التش ّمػع العسمخؼ ،واإلثشيمة ،والخمفيمة التعميسيمة) وشمػرت فقمخات ىمحا الستغيمخ ممغ خمالل االسمتعانة بالج ارسمات الدمابقة
ّ
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)(Rizwan et al., 2016, Al-Ahmad and Alkhawlani, 2017, Latvytė,2013؛ أمما الجمدء الثم ّأني فتسثمل
بالستغيخ التابع الخشاقة اإلستخاتيجية وشػرت فقخات ىحا الستغيخ باالستشاد إلى دراسات (Khoshnood & Nematizadehl.,
)Tikkanen,2014

 .2017,والج ممدء الثال ممث واألخي ممخ الستغي ممخ الػس مميط الق ممجرات الجيشاميكي ممة وش ممػرت فق اخت ممو باالس ممتعانة

بج ارسممات (Kandemir et al., 2006 , Teece et al.,1997, Eisenhardt and Martin,2000,
).Tikkanen,2014
 5-8-1ثبات أداة الدراسة

لمتأكممج مممغ ثبممات أداة الج ارسممة وقبممل اختبممار فخضمميات الج ارسممة ،ومممغ أجممل اختيممار األسمممػب اإلصحرممائي الختبممار الفخضمميات ،تممع

تحميل افتخاض شبيعية البيانات باستخجام اختبار كػلسػغػروف – سسيخنػف .كسا ىػ مبيغ في الججول( ،)1المحؼ يبميغ القيسمة

صحرائية الختبار كػلسػغػروف-سسيخنػف محرػرة بيغ( 1.96+و .)1.96-وعألوة عمى ذلظ ،فإ ّن مدتػػ الجاللة لجسيع
اإل
ّ
الستغيخات ىػ أكبخ مغ  ،0.05ونتيجة لحلظ ،تع تأكيج وجػد التػزيع الصبيعمي لمبي ّأنمات الستعمقمة بتش ّمػع القمػػ العامممة ،والخشماقة
اإلستخاتيجية والقجرات الجيشاميكية.

جدول ( )1نتائج اختبار التهزيع الطبيعي لستغيرات الدراسة

تشهع القهى
ّ
العاممة
القدرات

الديشاميكية

مدتهى

الستغير

Kolmogorov-

Alpha

)Value (α

الداللة()α

الشػع االجتساعي
ّ
العسخ

1.386

0.861

0.00

شبيعي

1.301

0.776

0.00

شبيعي

اإلثشية،

1.699

0.675

0.00

شبيعي

الخمفية التعميسية

1.179

0.812.

0.00

شبيعي

التعمع

1.186

0.793

0.00

شبيعي

التكامل

1.179

0.894

0.00

شبيعي

إعادة التذكيل

1.803

0.769

0.00

شبيعي

إدارة التحالف

1.433

0.722

0.00

شبيعي

1.248

0.695

0.00

شبيعي

0.671

0.00

شبيعي

0.841

0.00

شبيعي

الحداسية

Smirnov

الرشاقة

اإلستخاتيجية

اإلستراتيجية

االلتدام الجسعي

1.112

سيػلة السػارد

1.547

Result

عرض وتحميل البيانات

فيسا يأتي عخض لشتائج اإلصحراء الػصفي لمبيانات ،وىي قيسة األوساط الحدابية واالنحخافات السعياريمة لجسيمع أبعماد الج ارسمة
والفقخات السكػنة لكل بعج ،وبشاء عمى ذلظ فإذا كانت قيسة الستػسط الحدابي لمفقخات تدأوؼ أو أكبخ ممغ ( )3.67يذميخ إلمى

أىسية مختفعة ،أما إذا كان الستػسط الحدمابي يتمخاوح بميغ ( )2.33وأقمل ممغ ( )3.67فيمحا يذميخ إلمى أىسيمة متػسمصة ،وأخيم اخ

إذا كان الستػسط أقل مغ ( )2.33فيحا يذيخ إلى أىسية ضعيفة.
نتائج اختبارات اإلحراء الهصفي لفقرات متغيرات الدراسة

تشهع القهى العاممة لسشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن
ّ
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أن مدممتػػ ترممػرات السممػضفيغ صحممػل التشم ّمػع االجتسمماعي فمي مشطسممات األمممع الستحممجة
مائية فممي الجممجول(ّ )2
تبمميغ الشتممائج اإلصحرم ّ
ّ
العاممة في األردن جاء متػسصا ،صحيث بمغ الستػسط الحدابي( )3.62مسا يجل عممى وجمػد اخمتالف صحمػل وجيمات الشطمخ بميغ
أن السبحممػثيغ لممع يػافقمػا عمممى ّأنمو قممج تعممخض
السمػضفيغ صحممػل التعامممل مممع الشممػع االجتسم
ماعي ،صحيممث أشممارت األوسماط الحدممابية ّ
ّ
أن السشطسمة
لمتسييد مغ قبل إدارة السشطسة أثشاء عسمية التػضيف ،كسا اتفقت ندبة مختفعة مغ أفخاد العيشة عمى ّأنيع يذمعخون بم ّ

أن
أن السعامممة العادلمة تعصمى لجسيمع السمػضفيغ سمػاء أكمانػا ذكمػ ار أو إنااثما ،و ّ
تقمػم بعسمل جيمج فمي جمحب الشدماء وتمػضيفيغ ،و ّ
فمخص الشسمػ والتقمجم مػجمػدة لمشدماء فمي السشطسمة وكمحلظ بالشدمبة لسدمألة التصمػيخ المػضيفي التمي تتزمسغ تذمجيع الشدماء داخمل

أن الشدمماء
السشطسمة ،أممما بالشدمبة لتصمػيخ بخنمامج التمجريب والتصمػيخ المحؼ وضممعتو السشطسمة لتمبيمة متصمبمات المحكػر واإلنماث ،و ّ
يذمماركغ فممي صممشع الق مخار فممي السشطسممة بقممجر الخجممال .أممما بمماقي الفق مخات فقممج جمماءت بجرجممة مختفعممة مممع التبممابغ فممي األوسمماط
الحدابية واالنحخافات السعيارية.

ويبمميغ الجممجول( )2األوسمماط الحدممابية ،واالنح اخفممات السعياريممة ،لالسممتجابات لكممل بشممج مممغ بشممػد التشم ّمػع العسممخؼ جمماءت
أن السمػضفيغ لمجييع قشاعمة متػسمصة صحمػل السسارسمات التمي تتبعيما
متػسصة وبمغ متػسصيا الحدابي( ، )3.02وىمحا يمجل عممى ّ

تشػع العسمخؼ ،ومشيما
اإلدارة عشج تعامميا مع السمػضفيغ ممغ ناصحيمة التش ّمػع العسمخؼ ،وىمحا مما أشمارت إليمو فقمخات البعمج الستعممق بمال ّ
وجػد الرخاعات بيغ السػضفيغ بدبب اختالف الفئات العسخية ،ووجػد التخابط بيغ العامميغ بدبب اختالف العسمخ صحيمث كانمت
الفقختان متداويتيغ في أوساشيا الحدابية ،أما أعمى الفقخات مغ صحيث التػافق لمسبحػثيغ صحػليا ،فكانت الفقخة الستعمقمة بإشمخاك
السػضفيغ في صحل السذكالت بغس الشطخ عغ العسخ.

أن األوس مماط الحد ممابية ج مماءت متػس ممصة صحي ممث بم ممغ الستػس ممط
وفيس مما يتعم ممق بالعخق(اإلثشي ممة) ،أش ممار الج ممجول( )2إل ممى ّ
أن ىشاك اىتساما متػسصا بالجػانب الستعمقة باإلثشية مغ وجية نطمخ أفمخاد العيشمة ،وممغ ىمحه
الحدابي (  )3.19مسا يذيخ إلى ّ

الجػانممب تعديمد األصممػل العخقيممة فممي العسممل مثممل اصحتمخام الممحات عشممج السممػضفيغ .وقيممام إدارات السشطسممات بعسممل جيممج فممي جممحب
األقميات وتػضيفيا واىتساميا بعادات السػضف وثقافاتو والقيع التي يحسميا مغ مػششو.

أن األوسمماط الحدممابية جمماءت متػسممصة صحيممث بمممغ الستػسممط
وفيسمما يتعمممق بالسدممتػػ التعميسممي أشممار الجممجول( )2إلممى ّ
أن ىشاك اىتساما متػسصا بالجػانب الستعمقة بالسدتػػ التعميسي مغ وجيمة نطمخ أفمخاد العيشمة
الحدابي (  )3.19مسا يذيخ إلى ّ

ومممغ ىممحه الجػانممب إش م اخك رئمميذ الفخيممق جسيممع األعزمماء بغممس الشطممخ عممغ مدممتػاىع التعميسممي فممي صحممل السذممكالت ،واتخمماذ
الق اخرات .وتػفيخ إجازة دراسية مجفػعة األجخ لمسػضفيغ الحيغ يصػرون مدتػاىع التعميسي وتييئة فخص لمشسػ والتقمجم لمسمػضفيغ

الحيغ لجييع مدتػػ مشخفس في التعميع.
الر
قم

.1
.2

تشهع القهى العاممة
جدول رقم ( )2األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية لفقرات ّ
السته اال نح ار
الفقرات

السدتهى

الحدا

السعيار

لمستهسط

بي

ي

سط

الشهع االجتساعي
ّ
التسييد بيغ السػضفيغ مغ قبل إدارة مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن في عسمية

2.39

ف

0.72

بالشدبة

متػسط

التػضيف مشخفس عمى أساس الجشذ.
تعسل اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بذكل جيج لجحب الشداء
وتػضيفيغ.
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3.80

0.87

مختفع

.3

يعامل جسيع السػضفيغ معاممة عادلة  ،سػاء كانػا ذكػ ار أو إناثا.

3.73

0.77

مختفع

.4

تسشح اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن فخص لمشسػ والتقجم لمسخأة

3.67

0.69

مختفع

.5
.6

السػضفة فييا.
تذجع اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن التصػيخ الػضيفي الحؼ

3.67

0.76

مختفع

يذسل الشداء فييا.
يتع تصػيخ بخنامج لمتجريب والتصػيخ لتمبية متصمبات عسل الجشديغ مغ قبل إدارة مشطسات

3.80

0.84

مختفع

األمع الستحجة العاممة في األردن.

.7

تذارك السخأة بالتدأوؼ مع الخجل في صشع القخار في مشطسات األمع الستحجة العاممة في

3.91

0.77

مختفع

.8

معاييخ األداء السعسػل بيا متدأوية بالشدبة لمخجال والشداء مغ قبل إدارة مشطسات األمع

3.89

0.65

مختفع

األردن .

الستحجة العاممة في األردن .

تشػع االجتساعي في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن
.9
ّأنا إيجابي صحػل ال ّ
ّ
الستهسط العام لفقرات الشهع االجتساعي
ّ
تشهع العسري
ال ّ

 .11تتيح إدارة مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن فخصا متكافئة لمتجريب وتصػيخ

3.80

0.55

3.62
2.64

مختفع
متهسط

0.84

متػسط

السدار الػضيفي بغس الشطخ عغ العسخ.

 .11يزع قادة الفخق في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن جسيع األعزاء مغ

3.28

0.97

متػسط

مختمف األعسار في صحل السذكالت وصشع القخار.

 .12االختالفات العسخية في مجسػعة العسل التي أنتسي إلييا بعيجة عغ الرخاع في العسل

2.84

0.76

متػسط

 .13أشعخ بػجػد التخابط مع العامميغ مغ مختمف الفئات العسخية في مشطسات األمع الستحجة

2.84

0.95

متػسط

العاممة في األردن

تشػع العسخؼ الحؼ تشتيجو اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة
ّ .14أنا إيجابي صحػل ال ّ
في األردن .
تشهع العسري
الستهسط العام لفقرات ال ّ

العرق (اإلثشية)

 .15تقػم اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بعسل جيج في جحب
األقميات وتػضيفيا.

 .16تعدز اصػلي العخقية في العسل مغ اصحتخام الحات عشج السػضفيغ.
 .17تيتع اإلدارة العامة لسشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بعادات السػضف وثقافاتو
والقيع التي يحسميا مغ مػششو.

 .18تتيح لي إدارة مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن فخصا متكافئة لمتجريب والتصػيخ
الػضيفي بغس الشطخ عغ عخقي.

 .19يذسل قادة فخيقي في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن أعزاء مغ مختمف
األعسار في صحل السذكالت وصشع القخار بغس الشطخ عغ أصػليع العخقية.
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3.54

0.84

3.02

متػسط
متهسط

3.62

0.75

متػسط

3.89

0.88

مختفع

3.34

0.64

متػسط

2.78

0.62

متػسط

3.34

0.87

متػسط

 .21تعدز المغات السختمفة االترال الفعال بيغ السػضفيغ بفاعمية في مشطسات األمع الستحجة
العاممة في األردن

 .21تػجج فخص لمشسػ والتقجم الػضيفي بالشدبة لألقميات العخقية في مشطسات األمع الستحجة
العاممة في األردن .

 .22يذسل رئيذ الفخيق في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن جسيع األعزاء مغ
مختمف األعخاق في صحل السذكمة وصشع القخار.

الستهسط العام لفقرات العرق(اإلثشية)

2.59

0.52

متػسط

3.34

0.79

متػسط

2.60

0.58

متػسط
متهسط

3.19

الخمفية التعميسية
 .23تدتشج خصة التػضيف في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن إلى الخمفية

متػسط

2.59

0.79

3.27

0.84

3.12

0.78

 .26تذجع االختالفات في الخمفية التعميسية عمى زيادة التشافذ بيغ السػضفيغ.

2.59

0.73

متػسط

 .27أشعخ بالثقة بدبب خمفيتي التعميسية صحتى إذا كانت مشخفزة

2.84

0.97

متػسط

3.33

0.68

2.56

0.74

التعميسية عشج السػضفيغ.

 .24تػفخ إدارة مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن إجازة دراسية مجفػعة األجخ
لمسػضفيغ الحيغ يصػرون مدتػاىع التعميسي.

 .25تييئ مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن فخصا لمشسػ والتقجم لمسػضفيغ الحيغ
لجييع مدتػػ مشخفس في التعميع.

 .28يذسل رئيذ الفخيق في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن جسيع األعزاء بغس
الشطخ عغ مدتػاىع التعميسي في صحل السذكالت واتخاذ الق اخرات.

 .29تعامل إدارة مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن السػضفيغ معاممة متداوية عشجما
تشػع في الخمفية التعميسية ليع.
يتعمق األمخ بال ّ
الستهسط العام لفقرات السدتهى التعميسي

تشهع القهى العاممة مجتسعة
الستهسط العام لفقرات ّ
الرشاقة اإلستراتيجية لسشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن

متػسط
متػسط

متػسط
متػسط

2.91

متهسط

3.18

متهسط

أن الستػسممط الكمممي ألبعمماد الستغيممخ التابع(الخشمماقة اإلس ممتخاتيجية) قممج جمماء متػسممصا ،صحيممث بمممغ
يتزممح مممغ الجممجول رقممع (ّ )3
الستػسممط الحدممابي ( ، ) 3.38وقممج ج ماءت سمميػلة الس مػارد فممي السختبممة األولممى بستػسممط صحدممابي ( ،)3.53تالىمما فممي السختبممة
الثانية بعمج االلتمدام الجسعمي بستػسمط صحدمابي بممغ ( )3.40أمما السختبمة األخيمخة فقمج مثميما بعمج الحداسمية اإلسمتخاتيجية بستػسمط
أن مشطس ممات األم ممع
صحد ممابي ( )3.22وج مماء متػسممصا ،ولع ممل ضيممػر ى ممحه الجرج ممة مممغ الخش مماقة اإلس ممتخاتيجية الستػس ممصة يعشممي ّ
الستحجة العاممة في األردن تحتاج إلى رفع مدتػػ ىحه األبعاد فييا لستغيخالخشاقة اإلستخاتيجية ،وخرػصما فمي بعمج الحداسمية
اإلستخاتيجية ،وبسا يتػافق مع واقع البيئة التي تعسل فييا ىحه السشطسات.

36

جدول رقم ( )3األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية لفقرات الرشاقة اإلستراتيجية
الرقم

الستهسط

الفقرات

الحدابي

االنحراف
السعياري

السدتهى
بالشدبة

لمستهسط

الحداسية اإلستراتيجية Strategic Sensitivity
2.89

0.67

متػسط

 .31تصبق مشطسات األمع الستحجة استخاتيجية مفتػصحة مع رسالة وغايات واسعة.

3.12

0.85

متػسط

3.45

0.94

متػسط

3.22

0.82

متػسط

2.89

0.77

متػسط

3.66

0.68

متػسط

3.45

0.54

متػسط

3.67

0.52

مختفع

2.76

0.94

متػسط

2.82

0.88

متػسط

 .41تعسل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل زيادة الشذاط السبادر

3.54

0.59

متػسط

الستهسط العام لفقرات بعد اإلستراتيجية السحددة

3.22

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

تعتسج مشطسات األمع الستحجة الجػدة العالية والحػار الجاخمي باالعتساد عمى ثقافة
الحػار
تعتسج مشطسات األمع الستحجة الجػدة العالية والحػار الجاخمي إليجاد لغة تشطيسية

مذتخكة

تعتسج مشطسات األمع الستحجة الجػدة العالية والحػار الجاخمي في وصحجات األعسال
اإلستخاتيجية
تعسل إدارة مشطسات األمع الستحجة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل إدارة
التججيج
تعسل إدارة مشطسات األمع الستحجة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل التعمع
مغ العسالء
تعسل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل مدح البيئة الخارجية عمى
نصاق واسع

تعسل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل البحث عغ السعخفة
والفحز كجدء مغ السيام األساسية لمعامميغ

 .38تعسل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل تجويخ السػضفيغ خارجيا
.39

تعسل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل عقمية تعتسج تشفيح التغييخ
السدتسخ

متهسط

االلتزام الجسعي Collective Commitment
تشػع الخمفيات يخمق تفاىسا عاليا بيغ أعزائو
 .41تججيج فخيق اإلدارة العميا الس ّ
 .42يخمق تججيج فخيق اإلدارة العميا ذات الخمفيات الست ّشػعة مذاركات بفخيق ثابت

 .43يحجد ججول األعسال السذتخك واالعتساد الستبادل عبخ األشخاف الستعجد لمسشطسة
بأكسميا

3.42

0.77

متػسط

3.25

0.82

متػسط

0.69

مختفع

3.67

 .44يتع إعجاد ججول أعسال مذتخك واعتساد متبادل عبخ ىيكل شبكي لمسشطسة بأكسميا

3.77

0.54

مختفع

 .45يتع اتخاذ الق اخرات الالمخكدية كأسمػب لمقيادة.

3.45

0.67

متػسط

37

 .46ىشاك ثقة في فخيق اإلدارة العميا مغ قبل كشسط لمقيادة

2.89

0.72

متػسط

 .47تعتسج الثقافة اإلدارة السفتػصحة كأسمػب لمقيادة.

2.77

0.86

متػسط

 .49يتع تعديد دوافع لمعسل ضسغ الفخق كأسمػب لمقيادة وتحخيظ الصاقات الكامشة

3.86

0.57

مختفع

3.54

0.64

متػسط

الستهسط العام لفقرات بعد االلتزام الجسعي

3.40

 .48يعتسج التعاون والسخونة كأسمػب لمقيادة

متهسط

سيهلة السهارد Resource Fluidity
3.77

0.66

مختفع

.51

يسثل صحخاك راس السال والسػارد البذخّية كفاءات مذتخكة لمسشطسة
يسثل صحخاك راس السال والسػارد البذخّية مشطسة متعجدة األبعاد

3.65

0.62

متػسط

 .52يدمماعج صح مخاك رأس السممال والس مػارد البذ مخّية عمممى التممجويخ الممػضيفي ،واالنتقممال خممارج
3.42
نصاق السشطسة

0.75

متػسط

0.85

متػسط

.53

تداعج سيػلة السػارد في إيجاد الحجود لشسصية لمعسل في مجسػعات أصغخ

2.85

متػسط

.54

تداعج سيػلة السػارد في تذكيل نسصية السػارد السذتخكة

3.42

0.77

.55

تسكغ سيػلة السػارد مغ الػصػل إلى السػارد باالعتساد عمى استخاتيجية الذبكة

3.55

0.65

متػسط

.56

تسكممغ سمميػلة الس مػارد مممغ الػصممػل إلممى الس مػارد لمقيممام بممالتصػيخ السدممتسخ والتججيممج

0.59

مختفع

.51

الجاخمي

3.67

.57

يداعج الػصػل إلى السػارد في استكذاف الجدء األساسي مغ العسل

3.82

0.52

مختفع

.58

يداعج الحرػل عمى السػارد إلى تخريريا لخجمة الغايات اإلستخاتيجية

3.69

0.63

مختفع

الستهسط العام لفقرات بعد سيهلة السهارد

3.53

متهسط

الستهسط العام لفقرات أبعاد الرشاقة اإلستراتيجية

3.38

متهسط

القدرات الديشاميكية لسشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن

أن الستػسط العام ألبعاد الستغيخ الػسيط جاء بجرجة متػسصة ،صحيث بمغ( ،)3.60وقج جاء بعج
يتزح مغ الججول رقع (ّ )4
قجرات إعادة التذكيل في السختبة األولى بستػسط صحدابي( )3.81تاله في السختبة الثانية قجرات التكامل بستػسط صحدابي بمغ

( )3.73وفي السختبة الثالثة بعج قجرات التعمع بستػسط صحدابي بمغ ( ،)3.67أما في السختبة األخيخة فقج جاء إدارة التحالف
بستػسط صحدابي(.)3.18
جدول رقم ( )4األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية لفقرات القدرات الديشاميكية
الرقم

الستهسط

الفقرات

الحدابي

االنحراف
السعياري

السدتهى

بالشدبة لمستهسط

قدرات التعمم
 .59تعدز مشطستشا بخامج متكخرة لتعمع لمسعخفة عمى مدتػػ الرشاعة التي تعسل

3.54

0.77

متػسط

فييا.

 .61تقجم مشطستشا بخامج تجريب داخمية متكخرة لخفع مدتػػ ميارات مػضفييا.

3.77

0.65

مختفع

 .61تكخر مشطستشا السذاركة في السعخفة داخميا وخارجيا مغ خالل إنذاء

3.82

0.84

مختفع

مجسػعات لمتعمع.
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 .62تشذأ مشطستشا بخامج تعمع مذتخكة بيغ اإلدارات السختمفة.

3.55

الستهسط العام لفقرات قدرات التعمم

3.67

0.72

متػسط
مرتفع

قدرات التكامل

 .63يتع التخكيد مغ قبل مشطستشا عمى جسع معمػمات عغ العسالء والدػق

3.66

0.77

متػسط

السحتسل الستكذافو.

 .64تػضيف مشطستشا شخكات متخررة لجسع السعمػمات عغ الرشاعة التخاذ

3.44

0.82

متػسط

 .65تخكد مشطستشا عمى تكامل تكشػلػجيا الرشاعة التي تعسل فييا لتصػيخ

3.88

0.69

مختفع

 .66تؤسذ مشطستشا لحاكخة تشطيسية وتكامل األساليب والتجارب التاريخية لمتعامل

3.95

0.73

مختفع

القخار اإلدارّؼ.

خجمات ججيجة.

مع نذاشاتيا.

الستهسط العام لفقرات قدرات التكامل

مرتفع

3.73
قدرات إعادة التذكيل

 .67لجػ مشطستشا إجخاءات واضحة إلعادة تػزيع السػارد البذخّية فييا.
 .68لجػ مشطستشا استجابة تشطيسية سخيعة لتغيخات الدػق.

3.55

0.81

متػسط

3.84

0.85

مختفع

 .69لجػ مشطستشا استجابة تشطيسية سخيعة لمسشافديغ عمى مدتػػ الرشاعة .

3.94

0.73

مختفع

3.91

0.83

مختفع

 .71لجػ مشطستشا كفاءة وفاعمية عالية لمتعاون مع السشطسات االخخػ في نفذ
الرشاعة.

الستهسط العام لفقرات قدرات إعادة التذكيل

مرتفع

3.81
قدرات إدارة التحالف

 .71تخصج مشطستشا بيئة األعسال بذكل فعال لتحجيج فخص وإجخاءات الذخاكة مع

3.45

0.81

متػسط

السشطسات.

 .72تجسع مشطستشا السعمػمات بانتطام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف

2.94

0.85

متػسط

السشتجيات (مثل السعارض التجارية ،واتفاقيات الرشاعة ،وقػاعج البيانات،

والسشذػرات ،واألنتخنت).

 .73تتشبو مشطستشا لتصػرات الدػق التي تخمق فخص التحالف السحتسمة.

2.64

0.73

متػسط

 .74تشدق مشطستشا األّنذصة عبخ التحالفات السختمفة تشديقا جيجا.

2.51

0.83

متػسط

2.77

0.71

متػسط

3.65

0.67

متػسط

التشطيسية عبخ مختمف التحالفات.
 .75لجػ مشطستشا تشديق مشيجي لإلستخاتيجيات
ّ
 .76تتبع مشطستشا عسميات محجدة لشقل السعارف برػرة مشتطسة عبخ شخكاء
التحالف.

 .77تقػم مشطستشا باستعخاض دورؼ لتحالفاتيا لفيع ما تقػم بو بذكل صحيح وأيغ

3.76

0.55

مختفع

صحجث الخصأ.

 .78تجسع مشطستشا وتحميل الخبخات السيجانية مغ تحالفاتيا دوريا.

3.68

الستهسط العام لفقرات قدرات إدارة التحالف

3.18
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0.61

مختفع
متهسط

الستهسط العام لفقرات أبعاد القدرات الديشاميكية

متهسط

3.60

اختبار الفرضيات

قبل البجء في تصبيق تحميل اإلنحجار الستعجد تع إجخاء بعس االختبارات القبمية ،مغ أجل ضمسان مالءممة البيانمات الفت اخضمات

تحمي م م م ممل االنح م م م ممجار الستع م م م ممجد ،وعم م م م ممى الشح م م م ممػ الت م م م ممالي :ت م م م ممع التأك م م م ممج م م م م ممغ ع م م م ممجم وج م م م ممػد ارتب م م م مماط ع م م م ممال ب م م م مميغ الستغيم م م م مخات
السدممتقمة( )Multicollinearityباسممتخجام اختبممار معامممل تزممخع التبممايغ ( )Variance Inflation Factory()VIFواختبممار
التبايغ السدسػح ( )Toleranceلكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة ،مع مخاعاة عمجم تجماوز معاممل تزمخع التبمايغ ( )VIFلمقيسمة
( )10وقيسة اختبار التبايغ السدسػح ( )Toleranceأكبخ ممغ ( .)0.05وتمع أيزما التأكمج ممغ اتبماع البيانمات التػزيمع الصبيعمي
أن البيانات تتبع التػزيع الصبيعي إذا كانت قيسة معامل االلتػاء والججول رقمع
باصحتداب معامل االلتػاء ( )Skewnessمخاعيغ ّ
( )5يبيغ نتائج ىحه االختبارات.
جدول رقم ( )5اختبار معامل تزخم التباين والتباين السدسهح ومعامل االلتهاء
الستغيرات السدتقمة

VIF

Tolerance

Skewness

الشهع االجتساعي
ّ
تشهع العسري
ال ّ

1.695

0.590

-0.237

1.542

0.649

-0.262

1.653

0.605

-0.379

1.319

0.758

-0.213

اإلثشية

الخمفية التعميسية

تشهع القهى العاممة
الفرضية األولى :Ho1ال يهجد أثر ذو داللة
ّ
إحرائية عشد مدتهى داللة ( )α≤0.05ل ّ
تشهع العسري ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) في الرشاقة اإلستراتيجية في مشظسات األمم الستحدة العاممة في
االجتساعي ،ال ّ
ّ
األردن.
(الشهع

أثخ ذا
أن ىشاك ا
تذيخ الشتائج اإل
صحرائية في الججول( )6إلى صالصحية الشسػذج العام الختبار الفخضية األولى ،و ّ
ّ
تشػع العسخؼ ،والخمفية
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
داللة
ّ
االجتساعي ،ال ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة ( )≤0.05ل ّ
ّ
صحرائية
التعميسية) في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن صحيث يتزح مغ الشتائج اإل
ّ

تشػع العسخؼ،
تشػع القػػ العاممة (الشػع ا
الػاردة في الججول رقع( )6ومغ متابعة معامالت (  )Betaواختبار(ّ )t
الجتساعي ،ال ّ
أن أبعاد ّ
ّ
والخمفية التعميسية) ذات تأثيخ دال إصحرائيا في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية بجاللة ارتفاع قيع ( )tالسحدػبة عشج مدتػػ داللة (  
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
 )0.05وقيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )68.174عشج مدتػػ داللة ( .)  0.05كسا تبيغ ّ
أن ّ
تشػع العسخؼ ،والخمفية التعميسية) تفدخ ما مقجاره( )%33.7مغ التبايغ في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية ،وىي قػة تفديخية
االجتساعي ،ال ّ
ّ
متػسصة ندبيا ،تعكذ قػة نسػذج الجراسة .مسا تقجم تخفس الفخضية العجمية األولى ،وتقبل الفخضية البجيمة جدئيا التي تشز عمى

تشػع العسخؼ ،والخمفية
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
"وجػد أثخ ذو داللة
ّ
االجتساعي ،ال ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )≤0.05ل ّ
ّ
التعميسية) في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.
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تشهع القهى العاممة بأبعادها في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية
جدول ()6نتائج اختبار تحميل االنحدار الستعدد الختبار أثر ّ
ممخص الشسهذج
الستغير
التابع

الرشاقة

اإلستراتيجية

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

تحميل التباين
F

السحدهبة

68.174 0.337 0.749

معامالت االنحدار
*Sig

DF

درجات الحرية
االنحجار

4

البػاقي

160

مدتهى
الداللة

β
معامل االنحدار
الشهع
االجتساعي
ّ

0.000

تشهع
ال ّ
العسري
اإلثشية

السجسػع 164

الخمفية
التعميسية

T

السحدهبة

*Sig

مدتهى
الداللة

0.246

3.923

0.000

0.254

5.775

0.000

0.568

0.195

0.275

0.457

8.286

0.000

إصحرائية عشج مدتػػ ()  0.05
*يكػن التأثيخ ذا داللة
ّ
تشهع القهى العاممة بأبعادها (الشهع
الفرضية الثانية : Ho2ال يهجد أثر ذو داللة
ّ
إحرائية عشد مدتهى داللة( )α≤0.05ل ّ
تشهع العسري ،واإلثشية ،والخمفية التعميسية) في القدرات الديشاميكية في مشظسات األمم الستحدة العاممة في
االجتساعي ،ال ّ
ّ
األردن.
أثخ ذو
أن ىشاك ا
تذيخ الشتائج اإل
صحرائية في الججول( )7إلى صالصحية الشسػذج العام الختبار الفخضية الثانية ،و ّ
ّ
تشػع العسخؼ ،والخمفية
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا (الشػع
داللة
ّ
االجتساعي ،ال ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة ( )≤0.05ل ّ
ّ
صحرائية الػاردة
التعميسية) في القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن صحيث يتزح مغ الشتائج اإل
ّ
تشػع
تشػع القػػ العاممة (الشػع
في الججول رقع( )7ومغ متابعة معامالت (  )Betaواختبار(ّ )t
االجتساعي ،ال ّ
أن أبعاد ّ
ّ
العسخؼ ،والخمفية التعميسية) ذات تأثيخ دال إصحرائيا في القجرات الجيشاميكية بجاللة ارتفاع قيع ( )tالسحدػبة عشج مدتػػ داللة

تشػع القػػ العاممة
( )  0.05وقيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )28.490عشج مدتػػ داللة ( .)  0.05كسا تبيغ ّ
أن ّ
تشػع العسخؼ ،والخمفية التعميسية) تفدخ ما مقجاره ( )%22.8مغ التبايغ في القجرات الجيشاميكية،
بأبعادىا (الشػع
االجتساعي ،ال ّ
ّ
وىي قػة تفديخية متػسصة ندبيا تعكذ قػة نسػذج الجراسة .مسا تقجم تخفس الفخضية العجمية الثانية جدئيا ،وتقبل الفخضية

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا(الشػع
البجيمة جدئيا التي تشز عمى "وجػد أثخ ذؼ داللة
ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )≤0.05ل ّ
تشػع العسخؼ ،والخمفية التعميسية) في القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن
االجتساعي ،ال ّ
ّ

41

تشهع القهى العاممة بأبعادها في القدرات الديشاميكية
جدول ()7نتائج اختبار تحميل االنحدار الستعدد أل ثر ّ
ممخص الشسهذج
الستغير
التابع

القدرات

الديشاميكية

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

تحميل التباين
F

السحدهبة

28.490 0.228 0.516

معامالت االنحدار
*Sig

DF

درجات الحرية
االنحجار

4

البػاقي

160

مدتهى
الداللة

β
معامل االنحدار
الشهع
االجتساعي
ّ

0.000

تشهع
ال ّ
العسري
اإلثشية

السجسػع 164

الخمفية
التعميسية

T

السحدهبة

*Sig

مدتهى
الداللة

0.214

3.139

0.000

0.310

6.365

0.000

0.038

0.314

0.075

0.267

4.138

0.000

إصحرائية عشج مدتػػ ()  0.05
*يكػن التأثيخ ذا داللة
ّ
إحرائية عشد مدتهى داللة( )α≤0.05لمقدرات الديشاميكية بأبعادها(التعمم،
الفرضية الثالثة :Ho3ال يهجد أثر ذو داللة
ّ

والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف) في الرشاقة اإلستراتيجية في مشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن.

أثخ ذا
أن ىشاك ا
تذيخ الشتائج اإل
صحرائية في الججول( )8إلى صالصحية الشسػذج العام الختبار الفخضية الثالثة ،و ّ
ّ
إصحرائية عشج مدتػػ داللة ( )≤0.05لمقجرات الجيشاميكية بأبعادىا(التعمع ،والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف)
داللة
ّ
صحرائية الػاردة في
في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ،صحيث يتزح مغ الشتائج اإل
ّ

أن القجرات الجيشاميكية بأبعادىا(التعمع ،والتكامل ،وإعادة التذكيل،
الججول رقع( )8ومغ متابعة معامالت (  )Betaواختبار(ّ )t
وإدارة التحالف) ذات تأثيخ دال إصحرائيا في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بجاللة ارتفاع
قيع ( )tالسحدػبة عشج مدتػػ داللة ( )  0.05وقيسة  Fالسحدػبة البالغة ()43.22عشج مدتػػ داللة (.)  0.05

تفدخ ما مقجاره()%37.5
أن ّ
كسا تبيغ ّ
أن القجرات الجيشاميكية بأبعادىا (التعمع ،والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف) ّ
مغ التبايغ في الخشاقة اإلستخاتيجية ،وىي قػة تفديخية متػسصة ندبيا تعكذ قػة نسػذج الجراسة .مسا تقجم تخفس الفخضية

إصحرائية عشج مدتػػ داللة( )≤0.05لمقجرات
العجمية الثالثة ،وتقبل الفخضية البجيمة التي تشز عمى "وجػد أثخ ذؼ داللة
ّ
الجيشاميكية بأبعادىا (التعمع ،والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة التحالف) في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة
العاممة في األردن .
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جدول ()8نتائج اختبار تحميل االنحدار الستعدد الختبار أثر القدرات الديشاميكية بأبعادها في الرشاقة اإلستراتيجية
ممخص الشسهذج
الستغير
التابع

القدرات

الديشاميكية

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

0.375 0.468

تحميل التباين
F

السحدهبة

معامالت االنحدار
*Sig

DF

درجات الحرية

مدتهى
الداللة

β
معامل االنحدار

T

السحدهبة

*Sig

مدتهى
الداللة

االنحجار

4

التعمم

0.181

2.721

0.000

البػاقي

160

التكامل

0.350

4.896

0.000

0.189

2.981

0.000

0.000

43.22
السجسػع 164

إعادة
التذكيل
إدارة

التحالف

0.134

2.106

0.000

إصحرائية عشج مدتػػ ()  0.05
*يكػن التأثيخ ذا داللة
ّ

تشهع القهى العاممة بأبعادها مجتسعة
الفرضية الرابعة  Ho4ال يهجد أثر ذو داللة
ّ
إحرائية عشد مدتهى داللة( )α≤0.05ل ّ
في الرشاقة اإلستراتيجية بأبعادها مجتسعة بهجهد القدرات الديشاميكية في مشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن.
الختبار ىحه الفخضية تع االستعانة بتحميل السدار  Path Analysisباستخجام بخنامج  AmosV.21السجعػم

تشػع القػػ
صحرائية لمعمػم
ببخنامج الحدمة اإل
ّ
ّ
االجتساعية ، SPSSوذلظ لمتحقق مغ وجػد األثخ السباشخ وغيخ السباشخ ل ّ
العاممة مجتسعة في الخشاقة اإلستخاتيجية بػجػد القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ،إذ يػضح
الججول( )9نتائج تحميل السدار ،صحيث بمغت قيسة  Chi2السحدػبة ( ،)7.621وىي ذات داللة عشج مدتػػ (.)  0.05

وبمغت قيسة مؤشخ مالءمة الجػدة  )0.897( )GFI( Goodness of Fit Indexوىػ مقارب إلى قيسة الػاصحج

صحيح(السالءمة التامة) .وبشفذ الدياق بمغ مؤشخ السػاءمة السقارن  ،)0.914( )CFI( Comparative Fit Indexوىػ

مقارب إلى قيسة الػاصحج صحيح .وبمغت قيسة مؤشخ جحر متػسط مخبع الخصأ التقخيبي Root Mean Square Error of
تشػع القػػ العاممة بأبعادىا مجتسعة في الخشاقة
 )0.00( )RMSEA( Approximationالرفخ .وقج بمغ التأثيخ السباشخ ل ّ
تشػع القػػ العاممة في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن تؤثخ في
اإلستخاتيجية( ،)0.741وىػ ما يذيخ إلى ّ
أن ّ

تشػع القػػ العاممة مغ شأنو تػليج تأثيخ في الخشاقة اإلستخاتيجية في
الخشاقة اإلستخاتيجية ،وبالتالي فإ ّن زيادة االىتسام ب ّ
مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن .وبحات الدياق بمغ التأثيخ السباشخ لمقجرات الجيشاميكية في الخشاقة اإلستخاتيجية في
أن القجرات الجيشاميكية تؤثخ في الخشاقة اإلستخاتيجية
مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن( ،)0.817وىػ ما يذيخ إلى ّ
تشػع القػػ العاممة في تحقيق الخشاقة
في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ،وقج بمغ التأثيخ غيخ السباشخ ل ّ
تشػع
اإلستخاتيجية بػجػد القجرات الجيشاميكية( ،)0.612وىػ ما يؤكج الجور الحؼ تمعبو القجرات الجيشاميكية في تعديد تأثيخ ّ
القػػ العاممة في الخشاقة االستخاتجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن  .كسا بمغت قيسة  Tالسحدػبة لسعامل

تشػع القػػ العاممة  الخشاقة اإلستخاتيجية) ( )8.791وىي ذات داللة عشج مدتػػ (،)  0.05
تأثيخ السدار األول ( ّ
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فيسا بمغت قيسة  Tالسحدػبة لسعامل تأثيخ السدار الثاني (القجرات الجيشاميكية  الخشاقة اإلستخاتيجية) ( )12.210وىي

تشػع القػػ العاممة في الخشاقة اإلستخاتيجية
ا
أن ىشاك
ذات داللة عشج مدتػػ ( ،)  0.05وىحه الشتيجة تذيخ إلى ّ
تأثيخ ل ّ
تشػع
في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن في ضل وجػد القجرات الجيشاميكية كستغيخ وسيط .إذ إ ّن زيادة االىتسام ب ّ
القػػ العاممة مغ قبل مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن بػجػد القجرات الجيشاميكية مغ شأنو تػليج تأثيخ في الخشاقة

اإلستخاتيجية ليحه السشطسات  ،وىي نتيجة عسمية تداىع بتحقيق جدء مغ أىجاف الجراسة .وعميو تخفس الفخضية العجمية

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا مجتسعة في
تشز عمى"وجػد تأثيخ ذؼ داللة
ّ
الخابعة ،وتقبل الفخضية البجيمة التي ّ
إصحرائية ل ّ
تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية بػجػد القجرات الجيشاميكية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن عشج مدتػػ داللة(  
.)0.05

تشهع القهى العاممة في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية بهجهد القدرات
جدول ()9اختبار تحميل السدار لمتحقق من أثر ّ
الديشاميكية
كستغير وسيط في مشظسات األمم الستحدة العاممة في األردن

Indirect

أن
البي ّ

Chi2
السحدهبة

*Sig

GFI

CFI

RMSEA

مدتهى
الداللة

Effect

Direct Effect

قيسة

قيم معامالت التأثير

معامل

التأثير

السباشر

*Sig

T

السدار

السحدهبة

مدتهى
الداللة

غير

السباشر
تشهع القهى
ّ
العاممة في

تشهع القهى
ّ
العاممة في

الرشاقة

الرشاقة

اإلستراتيجية
بهجهد

7.621

القدرات

0.914 0.897

0.041

0.74
1

اإلستراتيجية

0.00
0

الديشاميكية

في الرشاقة

كستغير

اإلستراتيجية

وسيط

0.817

DC

SA

Goodness of Fit Index must

أن يقتخب مغ الػاصحج صحيح
مؤشخ مالءمة الجػدة ومغ السفتخض ّ

Proximity to one
Comparative Fit Index must

أن يقتخب مغ الػاصحج صحيح
مؤشخ السػاءمة السقارن ومغ السفتخض ّ
أن تكػن قيستيا
مؤشخ جحر متػسط مخبع الخصأ التقخيبي ومغ السفتخض ّ
محرػرة بيغ 0.08 ، 0.05

تشػع القػػ العاممة
ّ

8.791

Proximity to one

Root Mean Square Error of
Approximation

12.21
0

0.00
0

:

GFI

:

CFI

:

RMSEA

: Workforce Diversity
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0.000

*0.612

القدرات
الديشاميكية

WD

SA

WD

القجرات الجيشاميكية
الخشاقة اإلستخاتيجية

: Dynamic Capabilities

DC

: Strategic Agility

SA

* التأثيخ غيخ السباشخ عبارة عغ صحاصل ضخب معامالت قيع التأثيخ السباشخ بيغ الستغيخات
مشاقذة الشتائج

لقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة نتائج تسثمت فيسا يمي:

تشػع القػػ العاممة في مشطسات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن جماءت متػسمصة ،بجسيمع
 .1أشارت الشتائج إلى ّ
أن مدتػػ ّ
تشػع العسخؼ ،واإلثشية والخمفية التعميسية)  ،وتعدػ ىحه الشتيجة إلى شعػر األفخاد العمامميغ فمي
أبعادىا (الشػع
االجتساعي ،ال ّ
ّ
تشػع في القػػ العاممة يذػبو بعس السسارسات في ىحه السشطسات ،ومخد ذلظ إلمى
مشطسات األمع الستحجة في األردن ّ
أن ال ّ
واقع البيئة التي تعسل فييا ىحه السشطسات ،صحيث إّنيا تدتشج إلمى بيئمة جاممجة نػعما مما ،غيمخ مشفتحمة عممى الثقافمات االخمخػ
أن معطممع فقمخات ىممحا البعممج جمماء بالسدممتػػ السختفممع فيسمما يتعمممق بتػضيممف
التممي تعممدز التشمّمػع فممي القممػػ العاممممة ،وبممالخغع مممغ ّ
الشدمماء ،والسعاممممة العادلممة بمميغ السممػضفيغ ،وتقممجيع فممخص الشسممػ دون الشطممخ إلممى الشممػع االجتسمماعي والسذمماركة بالتدماوؼ بمميغ
ّ
أن الفقخة الستعمقة بالتػضيف عممى اسماس الشمػع االجتسماعي جماءت بسدمتػػ متػسمط .وفيسما يتعممق بإتاصحمة
الخجل والسخاة ،إال ّ
ّ
الفممخص الستكافئممة لمتممجريب وتصممػيخ السدممار الممػضيفي ،وتذممكيل فممخق العسممل بغممس الشطممخ عممغ العسممخ فممي صممشع القممخار،

تشػع في الفئمات العسخيمة ،فقمج جماءت جسيعيما بالسدمتػػ
وانخفاض مدتػػ الرخاع بخرػص التبايغ في الفئات العسخية ،وال ّ
أن ىشاك جحبا مغ قبل السشطسات لألقميات وتػضيفيا واصحتخاميما،
الستػسط  ،أما ما يتعمق بالجانب اإلثشي ،فقج بيشت الشتائج ّ

وتقبل العمادات والثقافمات والقميع ،التمي يحسميما السػضمف ممغ مػششمو ،وإتاصحمة السشطسمات لمفمخص الستكافئمة لمتمجريب والتصمػيخ
ّ
المػضيفي بغمس الشطمخ عممغ العمخق ،وكممحلظ شممسل األفمخاد مختمفممي اإلثشيمة لمس اخكممد القياديممة فمي ىممحه السشطسمات ومممغ مختمممف
األعسممار فممي صحممل السذممكالت ،وصممشع القمخار بغممس الشطممخ عممغ أصممػليع العخقيممة ،بممالخغع مممغ اخممتالف لغمماتيع .وأخيم اخ جمماء

أن السشطسممات تدممشج خصممة
مدممتػػ التشم ّمػع فيسمما يتعممق بالبعممج صحممػل الخمفيممة التعميسيممة أيزمما متػسممصا ،صحيممث أشممار البعممج إلممى ّ
لمتػضيف في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن إلى الخمفية التعميسية عشج السمػضفيغ ،وتسمشح إجمازة د ارسمية مجفػعمة
األجخ لمسمػضفيغ المحيغ يصمػرون مدمتػاىع التعميسمي ،وتييمئ السشطسمات فخصما لمشسمػ والتقمجم لمسمػضفيغ ،المحيغ لمجييع مدمتػػ

مشخفس في التعميع ،كسا تذخك السػضفيغ في فخق العسل بالخغع مغ تمجني خمفيماتيع التعميسيمة ،تعديم اد لجسيمع األعزماء فمي
أن إدارة مشطسممات األمممع الستحممجة العاممممة فممي األردن تعامممل السممػضفيغ فييمما معاممممة
صحممل السذممكالت واتخمماذ الق م اخرات ،كسمما ّ
تشػع في الخمفية التعميسية ليع.
متداوية عشجما يتعمق األمخ بال ّ

أن ترمػرات السمػضفيغ فمي مشطسمات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن لسدمتػػ الخشماقة اإلسمتخاتيجية جمماءت
 .2بيشمت الشتمائج ّ
متػسصة ،صحيث أشار السدتػػ إلمى تخكمد إجابمات السبحمػثيغ ألعممى مدمتػػ عممى فقمخات االلتمدام الجسعمي ،وخرػصما فمي
التعاون والسخونة كأسمػب لمقيادة باعتبارىا قيادة تحػيمية ،تدمعى إلمى التغييمخ لمتججيمج ،وتالىما التخكيمد عممى سميػلة السمػارد

بممالتخكيد عمممى الجان مب الستعمممق بالػصممػل إلممى الس مػارد فممي استكذمماف الجممدء األساسممي مممغ العسممل وأخي م اخ جمماء عمممى بعممج
أن زيممادة اليقطممة اإلسممتخاتيجية مممغ خممالل البحممث عممغ السعخفممة والفحممز كجممدء مممغ
الحداسممية اإلسممتخاتيجية ،الممحؼ اعتبممخ ّ
السيام األساسية لمعامميغ يؤدؼ إلى ضيػر ىحا القجر السختفع مغ الخشاقة اإلستخاتيجية مغ مشطػر السبحػثيغ في مشطسمات

األمع الستحجة العاممة في األردن ،وىحا يعج مؤش اخ إيجابيا ،أل ّن الشجاح صفة مالزممة لمسشطسمات الشاجحمة التمي يحمجث فييما
نػع مغ التػافق بيغ الفخد والسشطسة وخرػصا في مجال الحرػل عمى السعخفة إلنجاز السيام.
أن القمجرات الجيشاميكيمة جماءت بجرجمة
أن ترػرات السبحػثيغ في مشطسمات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن ّ
 .3بيشت الشتائج ّ
التشطيسيمة الدمخيعة
مختفعة .وقج اصحتل السختبة األولى بعج إعادة التذكيل وتع التخكيد فيو عمى الجػانب الستعمقمة باالسمتجابة
ّ
التشطيسي مة الد مخيعة لسمما يتعمممق بالسشافدمميغ عمممى مدممتػػ الرممشاعة ،وتعديممد جػان مب الكفمماءة
لتغي مخات الدممػق ،واالسممتجابة
ّ
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والفاعميممة بجرجممة عاليممة لمتع ماون مممع السشطسممات األخممخػ فممي نفممذ الرممشاعة .واصحتممل السختبممة الثانيممة بالتد ماوؼ مممغ صحيممث

السدتػػ األبعاد الستعمقة بالتعمع مغ صحيث السذاركة في السعخفة داخميا وخارجيما ممغ خمالل إنذماء مجسػعمات لممتعمع وتقمجيع

ب مخامج تممجريب داخميممة متكممخرة لخفممع مدممتػػ ميممارات السممػضفييغ فممي السشطسممات السبحػثممة .والتخكي مد عمممى تكامممل تكشػلػجيمما
الرممشاعة التممي تعسممل فييمما السشطسممات لتصممػيخ خ ممجمات ججيممجة ،والتأسمميذ لممحاكخة تشطيسيممة ،وتكامممل األس مماليب والتج ممارب
التاريخي ممة لمتعام ممل م ممع الشذ مماشات الت ممي تعس ممل فيي مما السشطس ممة .وأخيم م اخ ج مماء بع ممج التح ممالف ب ممالتخكيد عم ممى قي ممام السشطس ممات

باسممتعخاض دورؼ لتحالفاتيمما لفيممع ممما تقممػم بممو بذممكل صممحيح وأيممغ صحممجث الخصممأ ،وتحميممل الخب مخات السيجانيممة مممغ تحالفاتيمما

بذكل دورؼ.

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا في تحقيق الخشاقة اإلسمتخاتيجية ،فقمج أشمارات نتمائج
 .4ىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة
ّ
إصحرائية ل ّ
التعميسية فدخت عمى التػالي ما مقجاره (،%25.4 ،% 24.6
تشػع العسخّؼ ،والخمفية
أن الشػع
التحميل إلى ّ
ّ
االجتساعي ،وال ّ
ّ
تشػع القػػ
و )%45.7مغ التبايغ في الستغيخ التابع (الخشاقة اإلستخاتيجية) .ويدتشتج مغ ذلظ ّأنو كمسا كان ىشاك اىتسام ب ّ
العاممة بأبعادىا وتفعيميا ،عدز ذلظ ممغ الخشماقة اإلسمتخاتيجية فمي مشطسمات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن .وقمج اتفقمت

ىحه الشتائج مع دراسة  ،)2002( Kochan et al.صحػل الشػع االجتساعي مغ صحيث التأثيخ ودراسة (Barrington and
ّ
مػػ
تشػعمة التمي تػضمف السمخأة
) Troke, 2001ومما أشمارت إليمو ) (Kundu, 2003ممغ ّ
أن السشطسمة ذات الق العامممة الس ّ
واألقميمات يدماعج السشطسمة عممى االسمتفادة ممغ األسمػاق الستخررمة .فمي صحميغ اختمفمت ممع نتمائج د ارسمة Jayne and
تشػع بحدب الشػع االجتساعي ال يؤدؼ بالزخورة إلى نتائج إيجابية مثمل زيمادة
 )2004( Dipboyeالتي أشارت إلى ّ
أن ال ّ
ّ
التحفيمد ،وتحدميغ السػاىمب ،وبشماء االلتمدام ،وت اخجمع الرمخاع .ود ارسمة  )2009( Gellner and Stephenالتمي أشمارت
جيممة نتيجممة االختالفممات فممي القمميع وفممي تفزمميالت الفئممات
أن التشم ّمػع العسممخؼ يسكممغ ّ
إلممى ّ
أن يممؤثخ سمممبا عمممى االىتسممام باإلنتا ّ
العسخية السختمفة ذات السخجعية السحجدة.

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا في القجرات الجيشاميكية ،فقج أشارات نتائج تحميل
 .5ىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة
ّ
إصحرائية ل ّ
تشػع العسخّؼ ،والخمفية التعميسية) فدخت عمى التػالي ما مقجاره
تشػع القػػ العاممة(الشػع
إلى ّ
االجتساعي ،وال ّ
أن أبعاد ّ
ّ
تشػع القػػ
( ،%31.0 ،% 21.4و )%26.7مغ التبايغ في الستغيخ التابع(القجرات الجيشاميكية) .وىحا يذيخ إلى ّ
أن ّ
العاممة يعدز القجرات الجيشاميكية بأبعادىا التي تشاولشيا الجراسة في مجاالت التعمع ،والتكامل ،وإعادة التذكيل ،وإدارة

تشػع يحث نػعا مغ
التحالف ،بسعشػيات القػػ العاممة يعدز التعمع في السجاالت السعخفية والسيارية  ،كسا ّ
أن ىحا ال ّ
يذكل استس اخرية لمعسمية
التكامل بيغ األنذصة السختمفة ،التي تعسل فييا مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن ،مسا ّ
التجاؤبية بيغ ىحه الشذاشات ،ويجفع باتجاه إعادة تذكيل األقدام والػصحجات العاممة في السشطسات السبحػثة ،عالوة عمى

تعديد إدارة التحالف التي تتعمق بسجاالت رصج السشطسة لبيئة األعسال بذكل فعال لتحجيج فخص وإجخاءات الذخاكة مع

السشطسات األخخػ العاممة في مجال الرشاعة ،وجسع السشطسة لمسعمػمات بانتطام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف
السشتجيات ،باإلضافة إلى انتباه السشطسة إلى تصػرات الدػق ،التي تخمق فخص التحالف السحتسمة ،مغ خالل التشديق

التشطيسية مع التحالفات في السشطسات
الجيج لألنذصة عبخ التحالفات السختمفة ،وبسا يحقق مشيجية اإلستخاتيجيات
ّ
الستحالفة ،وكل ذلظ يتع مغ خالل اتباع عسميات محجدة لشقل السعارف برػرة مشتطسة عبخ شخكاء التحالف ،واستعخاض
دورؼ لمتحالفات لفيع ما تقػم بو بذكل صحيح وبسا يعدز مغ قجرة السشطسات السبحػثة عمى تحميل الخبخات السيجانية مغ

تحالفاتيا دوريا.
إصحرائية لمقجرات الجيشاميكيمة بأبعادىما فمي تحقيمق الخشماقة اإلسمتخاتيجية ،فقمج أشمارت نتمائج
 .6ىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة
ّ
أن أبعمماد القممجرات الجيشاميكيممة الستسثمممة فممي(الممتعمع ،والتكامممل ،وإعممادة التذممكيل ،وإدارة التحممالف) فدممخت عمممى
التحميممل إلممى ّ
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التم مػالي م مما مق ممجاره ( ،%35.5 ،% 18.1و )13.4 ،%18.9م ممغ التب ممايغ ف ممي الستغي ممخ الت ممابع (الخش مماقة اإلس ممتخاتيجية).
ويدتشتج مغ ذلظ ّأنو كمسا كان ىشاك اىتسام بالقجرات الجيشاميكيمة بأبعادىما وتفعيميما ،عمدز ذلمظ ممغ إمكانيمة تحقيمق الخشماقة
اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن .وقج تسثل أىع بعج مغ صحيث التاثيخ البعج الستعمق بالتكامل ممغ
صحيث يتع التخكيد مغ قبل السشطسات السبحػثمة عممى جسمع السعمػممات عمغ العسمالء والدمػق السحتسمل الستكذمافو ،وتػضيفيما

لذممخكات متخررممة فممي جسممع السعمػمممات عممغ الرممشاعة العاممممة فييمما التخمماذ القمخار اإلدارّؼ الدممميع ،وتخكيدىمما عمممى عمممى
تكامل تكشػلػجيا الرشاعة التي تعسل فييما لتصمػيخ خمجمات ججيمجة ،وتأسيدميا لمحاكخة تشطيسيمة وتكاممل األسماليب والتجمارب
التاريخيممة لمتعامممل مممع نذمماشاتيا ،أممما البعممج الث ماني الممحؼ صحمماز عمممى أعمممى تممأثيخ ،فكممان بعممج إعممادة التذممكيل مممغ صحيممث قممجرة

التشطيسيمة الدمخيعة لتغيمخات الدممػق،
السشطسممات باتباعيمما إجمخاءات واضممحة إلعممادة تػزيممع السمػارد البذمخّية فييمما ،واالسممتجابة
ّ
والسشافدميغ عممى مدمتػػ الرمشاعة وتحقيقيما كفماءة وفاعميمة عاليممة لمتعماون ممع السشطسمات األخمخػ فمي نفمذ الرمشاعة التممي

تعسل فييا .أما قجرات التعّمع ،فقج صحازت عمى البعج الثالث مغ صحيمث التماثيخ فمي جػانمب تعمدز بمخامج متكمخرة لمتعمع السعخفمة
عمممى مدممتػػ الرممشاعة ،وتقممجيع السشطسممات السبحػثممة ب مخامج تممجريب داخميممة متكممخرة لخفممع مدممتػػ ميممارات السممػضفيغ وتك مخار

السذماركة فمي السعخفمة داخميما وخارجيما ممغ خمالل إنذمماء مجسػعمات مذمتخكة لممتعمع بميغ اإلدارات السختمفمة .أمما قممجرات إدارة
التحممالف ،فقممج صحممازت عمممى السختبممة األخي مخة مممغ صحيممث التممأثيخ فممي الخشمماقة اإلسممتخاتيجية وتسثممل ذلممظ بانخفمماض السشطسممات
السبحػثة بتصػرات الدػق وعسميات التشديق الفعال وجسع السعمػمات عغ الذخكاء بانتطام.

تشػع القػػ العاممة بأبعادىا في تحقيمق الخشماقة اإلسمتخاتيجية ممغ خمالل القمجرات
 .7ىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة
ّ
إصحرائية ل ّ
مخ لتشم ّمػع القممػػ العاممممة بأبعادىمما مجتسعممة فممي القممجرات
مأثيخ مباشم ا
أن ىشمماك تم ا
الجيشاميكيممة ،فقممج أشممارات نتممائج التحميممل إل ممى ّ
الجيشاميكيمة ،وبالتمالي فمإ ّن زيمادة االىتسمام
تشػع القػػ العاممة تمؤثخ فمي القمجرات
الجيشاميكية ،وىػ ما يذيخ إلى ّ
ّ
أن مسارسات ّ
تشػع القػػ العاممة مغ شأنو تػليج تأثيخ في القجرات الجيشاميكيمة بأبعادىما السجروسمة .وبمحات الدمياق ىشماك تمأثيخ
بسسارسات ّ

مباشخ لمقمجرات الجيشاميكمة فمي تحقيمق الخشماقة اإلسمتخاتيجية فمي مشطسمات األممع الستحمجة العامممة فمي األردن ،وىمػ مما يذميخ
أن القجرات الجيشاميكية تؤثخ في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العامممة فمي األردن ،كسما تبميغ
إلى ّ
تشػع القػػ العاممة في تحقيق الخشاقة اإلستخاتيجية بػجمػد القمجرات الجيشاميكيمة ،وىمػ
ا
أن ىشاك
ّ
تأثيخ غيخ مباشخ لسسارسات ّ

م مما يؤك ممج ال ممجور ال ممحؼ تمعب ممو الق ممجرات الجيشاميكي ممة ف ممي تعدي ممد ت ممأثيخ مسارس ممات تش م ّمػع الق ممػػ العامم ممة ف ممي تحقي ممق الخش مماقة
االسمتخاتجية فممي مشطسممات األمممع الستحممجة العامممة فممي األردن كستغيممخ وسمميط .ويدممتشتج ممغ ذلممظ ّأنمو كمسمما اىتسممت مشطسممات
األمم ممع الستحم ممجة العاممم ممة ف م مي األردن بعشاصم ممخ القم ممجرات الجيشاميكيم ممة ومارسم مماتيا ،كمسم مما انعكم ممذ ذلم ممظ فم ممي تحقيم ممق الخشم مماقة
وتحػليمما نحممػ التػجممو إلممى مشطسممات اسممتخاتيجية ناجحممة األمممخ الممحؼ يعممدز مممغ إمكانيممة
تشػع مةّ ،
اإلسممتخاتيجية ألعساليمما الس ّ
تشػعة.
التشديق بيشيا وبيغ السشطسات األخخػ وصػال إلى إصحجاث التأثيخ اإلستخاتيجي عمى السجػ البعيج ألنذصتيا الس ّ

التهصيات

بشاء عمى ما أضيخه التحميل مغ نتائج  ،تػصي الجراسة بسا يمي:

 .1ضخورة اتباع السشطسمات السبحػثمة سياسمة تػضيمف ،تخكمد فييما عممى التش ّمػع فمي الشمػع االجتسماعي والفئمات العسخيمة؛ كػنيسما
ّ
كانتا األقل مغ صحيث التأثيخ في الخشاقة اإلستخاتيجية في مشطسات األمع الستحجة العاممة في األردن.
 .2العسل مغ قبل السشطسات عمى تجسيع السعمػمات بانتطام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف السدتػيات ،والتشبو لتصمػرات
الدممػق التممي تخمممق فممخص التحممالف السحتسمممة ،مممع تعديممد األنذممصة عبممخ التحالفممات السختمفممة ،وتشدمميقيا جيممجا فممي مشطسممات

األمع الستحجة العاممة في األردن .
 .3التخكيد مغ قبل اإلدارة عمى زيادة اليقطة اإلستخاتيجية مغ خالل تجويخ السػضفيغ خارجيا مغ خالل عسمية تعتسمج التغييمخ
السدتسخ ،وتعديد الثقة في الفخق العاممة في السشطسات السبحػثة بتصبيق مبادغ اإلدارة السفتػصحة كشسط لمقيادة.
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 تعديد مفيػم مسارسات التعمع اإلستخاتيجي في السشطسات السبحػثة كػنو يعمدز ممغ إمكانيمة التمأثيخ فمي القمجرات الجيشاميكيمة.4
.في مشطسات األمع الستحجة العاممة في السشطسة

تشػع في فمخق العسمل فمي السشطسمات السبحػثمة
ّ  مثل أثخ ال،  إجخاء دراسات مذابية بتشاول متغيخات أخخػ لع تتشاوليا الجراسة.5
 لممع تممجرس وتحجيممج أثخىمما فممي الحممج مممغ السخمماشخ اإلسممتخاتيجية فممي مشطسممات األمممع الستحممجة،أو فممي مجمماالت صممشاعة أخممخػ
.العاممة في األردن
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