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قجرات المغ خالل  ةاإلستخاتيجيالخشاقة تحقيق في  القػػ العاممة تشّػع أثخقياس وتحميل  إلىىجفت الجراسة  السمخص

 وتع أخح عيشة، جراسة مغ جسيع السػضفيغ العامميغوتكػن مجتسع ال، األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في الجيشاميكية 
 استبانةواستخجم السشيج الػصفي التحميمي، مغ خالل . ( مبحػثا187صة مغ مجتسع الجراسة بمغ تعجادىا)عذػائية بدي

 األوساطأبخزىا  ،صحرائّية( فقخة. وتع استخجام العجيج مغ األساليب اإل78استخجمت أداة رئيدة لجسع السعمػمات وتكػنت مغ)
إلى الستعجد وتحميل السدار. وتػصمت الجراسة  االنحجارصحجة، وتحميل لعيشة وا tالسعيارية، واختبار  االنحخافاتالحدابية، و 

الخشاقة في  ة(ة التعميسيّ ، والخمفيّ العسخؼّ  تشّػعالو ، االجتساعيّ )الشػع ىاأبعادب القػػ العاممة تشّػعل إصحرائّيةداللة  وجػد تأثيخ ذؼ
قجرات الفي ، والخمفية التعميسية( العسخؼ  تشّػعالو ، االجتساعيّ ع )الشػ  ىاأبعادب القػػ العاممة تشّػعل أثخا  ىشاك  أنّ ، و ةاإلستخاتيجي
الجيشاميكية مقجرات لغيخ مباشخ  أثخووجػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  الجيشاميكيةمقجرات ل أثخة عمى وجػد و ، عألالجيشاميكية

 . ةاإلستخاتيجيالخشاقة و  القػػ العاممة تشّػعكستغيخ وسيط في العالقة بيغ 
الستحجة العاممة في  األمع، القجرات الجيشاميكية، مشطسات ةاإلستخاتيجيالقػػ العاممة، الخشاقة  تشّػع: السفتاحية الكمسات

 األردن
 

. and Diversity Workforce between Capabilities Dynamic of Effects Mediating The

Jordan in Working Organizations Nations United the in Agility Strategic 

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. 

 مقدمة 1-1
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 Meena 2009; al., et (Shen & يشياتأنّ الثس اخخأو  في الستحجة الػاليات مغ األصل في تشّػعال مفيػم نذأ
2013) Vanka,. ةصشاع بجأت وقج .ةكثيخ  أنّ بمج في عسل ستخاتيجيةإك تشّػعال تصػر أنّ الساضي أنّ العقج شيج ذلظ ومع 

 تشّػعال جعمت التي األسباب مغ العجيج وىشاك .اقترادّية مكاسب تحقيق أجل مغ تشّػعال مغ االستفادة أيزا   األردنّية أنّ الصيخ 
 مغ والتحػل الجساعي، العسل اتإستخاتيجيّ و  العسل، وتغييخأسػاق العػلسة، :مثل الحالية أيامشا في السمحػظ القمق ىحا يذكل

 تشّػعال مبادرات تعدزو  . ,Cascio) (1998ذلظ إلى وما والتحالفات، الجمج وعسميات لخجمات،ا اقترادات إلى الترشيع
al., et (Wambui  متعجدة تشافدية مشافع وتشتج السشطسة في نتجّيةواإل التذكيل إعادةو  والفيع، والعالسية واالبتكار عبجا  األ

 نحػ جيج نيج عمى أيزا   تجل ياأنّ  بل اجتساعية، أو قيةأخال عسمية مجخد ليدت ةتشّػعم عاممة قػة تشسية أنّ  .(2013
 كأداة  تدخيخىا تشّػعال إدارة أثبتت العالع، تجتاح التي الحالية التغيخات ضػء وفي ، Snell, & (Bateman 9200(األعسال

  Ukpere, & (Ogbo 2(014التشطيسيّ  داءاألو   Ehimare) & Oghene,-Ogaga (2011ةالتشطيسيّ  الفعالية لديادة
 عمى تشّػعال ويذيخ . Snell, & (Bateman 9200( ةاإليجابي العسل يغأنّ وقػ  يةأو الستد العسل فخص تشّػعال مدألة زتأو وتج

 Mejia,-(Gomez  البعس بعزيع عغ غيمختمف الشاس تجعل التي البذخّية لمخرائز الكامل الصيف إلى واسع نصاق
 العسل قػة تسيد التي ة الجيسػغخافيّ  الدسات تعجد أو االختالف وأنّ  عمى ّػعتشال إلى شطخت الزيقة الشطخة أنّ  غيخ .(2010

 الجيغ أو الدغ أو اإلعاقة أو القػميّ  األصل أو الثقافة أو االجتساعيّ  الشػع أو العخق  صحيث مغ سيسا وال ،السشطسة في
2011) (Dessler,. 

 أساسا   تذسل التي السخئّية وغيخ السخئّية الصخق  مغ العجيج يف يختمفػن  فخاداأل أنّ  صحقيقة العاممة القػػ  في تشّػعال ويقخ
 أو اإلعاقة أو االجتساعيّ  الػضع أو ةاالجتساعيّ  الحالة أو المػن  أو العخق  أو االجتساعيّ  الشػع أو الدغ أو القػميّ  األصل
 مغ دةأنّ متج غيخ مجسػعة إلى تشّػعال ذيخي وىكحا الثقافة. أو الجدجية السطاىخ أو الجيغ أو اإلثشية السيػل أو المغة أو التعميع

 Wambui) واصحتخاميع وقيستيع وفيسيع والشفديّ  االجتساعيّ و  البيػلػجيّ و  السادؼّ و   الجيسػغخافيّ  بالفيع يعتخفػن  الحيغ فخاداأل
2013) al., et. ّالتشافدية لسيدةوا القيسة، ابتكارو  ،ةاإلستخاتيجي قمب تسثل الجيشاميكية القجرات أنّ  الباصحثيغ مغ عجد عج 
1997) .,al et Teece(.  ال الحالية األبحاث أنّ  إال ،التشطيسيّ  داءاأل مع وعالقتيا شبيعتيا صحػل الحجج قجمت ا  نطخيو 

 العمساء مغ العجيج أنّ  عمى ةو عأل ،التجخيبيّ  التحميل خالل مغ بعج تأكيجىا يتع لع ،وتفديخات غامزة بتأكيجات محسمة تدال
  جيشاميكية.ال قجراتال بو تقػم أن يسكغ الحؼ الجورو  السفيػم صحػل متذككيغ زالػا ما

 الستغيخة واالصحتياجات السشتجات صحياة ةدور  قرخو  التكشػلػجي، عبجا  األو  العػلسة بدبب اليػم، األعسال بيئة نّ إ
 وفعالية بدخعة التكيفو  االستجابة عمى القجرة أخخػ، بعبارة أو الخشاقة نّ إ بيا. التشبؤ ويرعب بدخعة تغيخت لمعسالء،
 أىسية مغ ضاعفت أخخػ  مدألة ىشاك أنّ  كسا الدػق. في رئيدة ةتشافديّ  ميدة ىي ،األعسال بيئة في الستػقعة غيخ لمتغيخات
 كثخىاوأ أىسياو  ،الخشاقة مغ ػاعأنّ  وىشاك الساضي. مغ تعقيجا   وأكثخ أسخع أصبحت اليػم البيئية التغيخات أنّ  وىي ،الخشاقة
 بتاجتح التي الججيجة السػضػعات مغ بختعت صحيث ةاإلستخاتيجي الخشاقة ىي العاممة القػػ  تشّػعو  الجيشاميكية بالقجرات ارتباشا  

 األعسال بيئة مدار رصج إلى تحتاج والعذخيغ الحادؼ القخن  في السشطسات أنّ  عمى ةو عأل .األخيخة الدشػات في الباصحثيغ
 بعس وفي العسالء، متصمبات لتمبية مرسسة خجماتالو  السشتجات تكػن  بحيث ،معيا التكيف أجل مغ بو والتشبؤ ،بشجاح

 تػجوت أخخػ  وبعبارة .ةاإلستخاتيجي الخشاقة عمى الصمب ىحا يعتسج صحيغ في العسالء، مغ الصمب ذلظ تحفد أنّ  يجب الحاالت
 خارجية رؤية وليا لمسشافدة، الزمةال الكفاءة عمى الحرػل أجل مغ فييا داخميا   ةاإلستخاتيجي الخشاقة لتصبيق السشطسات
 القجرة تعديد نحػ واليػم األخيخة العقػد في ألردنّية انالصيخ  صشاعة تحػلت وقج التغييخ. عغ الشاشئة الفخص مغ لالستفادة
 تياصحر لديادة مختمفة شخقا   اليػم ناالصيخ  شخكات تتبشى صحيث ،نالمصيخ  العالسي االتحاد في السشافدة تدايج مع التشافدية،

 اآلخخيغ. السشافديغ مع السشافدة في نجاصحيا كبيخ صحج إلى تزسغ كي ،عمييا الحفاظ قلاأل عمى أو يةالدػق
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 ةاإلستخاتيجي الخشاقة عمى وتأثيخىا الجيشاميكية القجرات مفيػم عمى الزػء مغ مديج إلقاء إلى الجراسة ىحه تدعى لحا
 لمقجرات السشصقية التأثيخات دراسة في تبحث ياأنّ ف بحلظ القيام أجل ومغ ،األردن في العاممة الستحجة األمع مشطسات في

 يتػسط لمقجرات الجيشاميكية التأثيخات أنّ  يفتخض نسػذج خالل مغ ةاإلستخاتيجي والخشاقة العاممة القػػ  تشّػع بيغ الجيشاميكية
 .ةاإلستخاتيجي والخشاقة العاممة القػػ  تشّػع بيغ العالقة

 مذكمة الدراسة 1-2
 في اإلجابة عغ األسئمة التالية: مذكمة الجراسةتكسغ 

 ؟ األردنالستحجة العاممة في  األمع مشطساتفي  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القػػ العاممة تشّػعؤثخ ىل ي:لوالدؤال األ 
 ؟"ألردناالستحجة العاممة في  األمع مشطساتفي  القجرات الجيشاميكيةفي  القػػ العاممة تشّػع أثخ: ما يأنّ الدؤال الث

 ؟"األردنالستحجة العاممة في  األمع مشطساتفي  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القجرات الجيشاميكية أثخما الدؤال الثالث:
الستحجة العاممة  األمع مشطساتفي  القجرات الجيشاميكيةبػجػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القػػ العاممة تشّػع أثخ:ما الدؤال الرابع

 ؟األردنفي 
 ة الدراسةأهسيّ  1-3

في نجاح واستسخارية السشطسات، وأىسية  القػػ العاممة تشّػعقػم بو يتشبع أىسية ىحه الجراسة مغ الجور اليام الحؼ 
عجد  وقج تسثمت ىحه األىسية في. القجرات الجيشاميكيةفي ضل وجػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القػػ العاممة تشّػعمجػ فاعمية 

 ىسيا:أ  الجػانبمغ 
 في ىحا  القجرات الجيشاميكيةودور  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القػػ العاممة تشّػع ثخحه الجراسة تقجم تػضيحا  عمسيا  ألى نّ إ

في السشطسات بذكل عام  البذخّيةعي القخار في مجال السػارد ناص نتائج ىحه الجراسة ، بحيث تداعج(غيخ السباشخ)ثخاأل
 بالذكل األمثل. البذخّيةبذكل خاص في اتخاذ القخارات الستعمقة بالسػارد  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات وفي 

 تتعمق  ةاإلستخاتيجي دارةاإلو  ،القػػ العاممة تشّػعتتسثل في  البذخّيةالسػارد  إدارةلت مفاىيع صحجيثة في أو ىحه الجراسة تش نّ إ
 . القجرات الجيشاميكية، و ةاإلستخاتيجيالخشاقة ب
  فخ مغ الجراسات البحثية صحػل ججواىا في و يا لع تشل الحع األأنّ اال  اممة في البيئة العخبيةالع البذخّيةالقػػ  عتشػّ بالخغع مغ

 كعامل مداعج غيخ مباشخ في تعديد ىحه الخشاقة. القجرات الجيشاميكيةودور  ةاإلستخاتيجيالخشاقة تعديد 
 أهداف الدراسة 1-4

 ية:تحقيق األىجاف التال إلىتدعى ىحه الجراسة 
الستحجة العاممة في  األمع مشطساتفي  ةاإلستخاتيجيالخشاقة  فيالقػػ العاممة التي تؤثخ  تشّػعتقجيع رؤػ متعسقة لفيع  -1

 .األردن
الخشاقة والخمفية التعميسية تؤثخعمى  اإلثشيةو  العسخؼ  تشّػعال االجتساعيّ الشػع ت الستغيخات التي تذسل انتحجيج ما إذا ك -2

 .األردنالستحجة العاممة في  األمع ساتمشطفي  ةاإلستخاتيجي
ىا في أثخ و  القػػ العاممة تشّػعل األردنالستحجة العاممة في  األمع مشطساتفي  البذخّيةتعخف مجػ تصبيق إدارات السػارد   -3

الستحجة العاممة في  األمعمشطسات  وفخوع ومكاتب لجػ وصحجات ةاإلستخاتيجيالخشاقة تعديد  فيعكاس ذلظ انو  افياجىأ 
 .ةاإلستخاتيجيالخشاقة ومجػ اعتسادىا عميو في القيام  بتفعيل  القجرات الجيشاميكيةلسفيػم تدخيخىا ، وكحلظ مجػ ألردنا

الستحجة  األمع مشطساتفي  ةاإلستخاتيجيالخشاقة تعديد القػػ العاممة و  تشّػعبيغ  مقجرات الجيشاميكيةل الػسيط جورالتعخف  -4
 .األردنالعاممة في 
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 دراسةال سهذجأنّ  1-5

            
 
 
 

 
 
 
 
 

 الدراسة سهذجأنّ ( 1شكل رقم )
 باالعتساد عمى دراساتمن اعداد الباحث *السردر: 

 الستغير ؛ (Rizwan et al., 2016, Al-Ahmad and Alkhawlani, 2017, Latvytė,2013) الستغير السدتقل 
 الهسيط الستغير .(Khoshnood & Nematizadehl., 2017 ,Tikkanen,2014; Doz & Kosonen,2008) التابع

(Kandemir et al., 2006 , Teece et al.,1997, Eisenhardt and Martin,2000, Tikkanen,2014). 
 ات الدراسةفرضيّ  1-6

الشػع )   القػػ العاممة تشّػع( لα≤0.05)داللة عشج مدتػػ  إصحرائّيةذو داللة  أثخال يػجج : Ho1 لىو الفرضية األ 
الستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  ةاإلستخاتيجيالخشاقة  ( فيالخمفية التعميسية، و اإلثشية، و العسخؼ  ّػعتشال، االجتساعيّ 

 .األردن
الشػع )ىا أبعادب القػػ العاممة تشّػع( لα≤0.05)داللةعشج مدتػػ  إصحرائّيةذو داللة  أثخال يػجج : Ho2 الثانيةالفرضية  

الستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  القجرات الجيشاميكية( في الخمفية التعميسية، و يةاإلثش، و العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ 
 .األردن

 ،التعمع) اىأبعادبمقجرات الجيشاميكية ل( α≤0.05)داللةعشج مدتػػ  إصحرائّيةذو داللة  أثخال يػجج : Ho3الفرضية الثالثة
 .األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  ةإلستخاتيجياالخشاقة في ( التحالف إدارةو ، التذكيل إعادةو ، التكاملو 

ىا أبعادب القػػ العاممة تشّػع( لα≤0.05)داللةعشج مدتػػ  إصحرائّيةذو داللة  أثخال يػجج  Ho4الفرضية الرابعة 
التعمع، مجتسعة)ىا بعادأب ةاإلستخاتيجيالخشاقة  ( فيالخمفية التعميسية، و اإلثشية، و العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ الشػع )مجتسعة

 .األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  القجرات الجيشاميكيةبػجػد ( التحالف إدارةالتذكيل، و  إعادةوالتكامل، و 
 طار الشظري اإل 1-7
 القهى العاممة تشّهع 1-7-1

 تشّػعال االجتساعيّ الشػع  مغ صحيث دا  ا أكثخ تجانصبحػ الحيغ أ فخاداألوجػد مديج مغ  إلىالقػػ العاممة  تشّػعيذيخ 
القػػ العاممة آثار ىامة عمى  تشّػع. ول(Robbins, 2009)ة، والخمفية التعميسية في السشطسات االجتساعيّ الشػع و  العسخؼ 

 اإلثشيةل مدائل و ل في السقام األأو عمى نحػ محجود، ويتش تشّػعال إلىما يشطخ  السشطسة. وكثيخا   إدارةمسارسات وسياسات 
ا يتع استخجام ان، واصحيفخاداأليغ التي تػفخ الحساية لبعس السجسػعات مغ نا، ويختبط بالقػ االجتساعيّ الشػع فات بيغ واالختال

 تنوع القوى العاملة

 النوع االجتماعي

 التنوع العمري

 االستراتيجيةالرشاقة 
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والتي تؤثخ عمى الصخيقة التي يفكخ بيا ويتفاعل  ،فخاداأل، ليذسل معطع الخرائز التي يستمكيا تشّػعلم ججا   تعخيف واسع
 ذصة. نواأل األصحجاثمع  فخاداألمعيا 

 فخاداألمغ  تشّػعمع مديج م تكػن أكثخ تغايخا   أنالقػػ العاممة في السشطسات التي يكػن بسقجورىا  تشّػعيتع تحجيج و 
لقج . (Pretty, Adams et al. 2009) والعخق والخمفية التعميسية ،العسخؼ  تشّػعالو  ،االجتساعيّ الشػع  :مشياخرائز في 

 ،الػاصحج في السجتسع أفخادوجػد تشاقزات بيغ يعشي القػػ العاممة  تشّػع أنّ ( 2003ه )وزمالؤ  .Jackson et alضح أو 
 ة مغتشّػعوجػد صحاالت م إلىة أشار وىحا بصبيعة الحال  ،والعقيجة والعخق  العسخؼ  تشّػعالو  االجتساعيّ الشػع مغ  تشّػعالويأتي ىحا 

 ووفقا   . (Wong 2001) العسل ناوالقيع في مك العقل والسسارسات واالصحتياجات والسعاييخ والتقاليج والسعاييخ صحيث خرائز
Fleischmann et al. (2009ف )أنّ ، كسا دارةاإلالقػػ العاممة لو تجاعيات ونتائج صحيػية تجاه مسارسات وسياسات  تشّػع نّ إ 

 إلىيشطخ  نامغ األصحيفي كثيخ و والخمفية التعميسية.  اإلثشيةو  العسخؼ  تشّػعالو  االجتساعيّ الشػع ة تذسل تشّػعالقػػ العاممة الس
التي تع تحجيجىا لبعس ، االجتساعيّ الشػع االختالفات بيغ  أومدائل العخق  إلى عمى نحػ ضيق ومحجود، يسيل أساسا   تشّػعال

وىي تؤثخ  فخاداألمغ الدسات السػجػدة عشج  ةالقػػ العاممة مفيػم شامل يغصي أجداء كبيخ  تشّػعفخق العسل والسجسػعات. و 
 .عإلييالتي تػكل  األعسالجاز إنيخىع والقيام بفي شخيقة تفك

القػػ العاممة  تشّػعمغ خالل العامميغ  أداءعمى  كبيخا   ىشاك تأثيخا   أنّ Rizwan et al. (2016 )وبيغ 
 ,Jonathan ج أشارفق ومع ذلظ .ناوالعخق والسدتػػ التعميسي( في القصاع السرخفي في باكدت االجتساعيّ الشػع ة)تشّػعالس

David and Aparna (2004 )يختبط عمى سبيل السثال العسل، ف اتمجسػع داءأل مفيجا   أو يكػن ضارا  قج  تشّػعال أنّ  إلى
(، ويختبط Jehn, Northcraft, and Neale, 1999وصحل السذكالت) عبجا  األمع ميارات  ا  إيجابمجسػعات العسل  تشّػع
ة تشّػعالسسارسات الجيجة لمقػػ العاممة الس أنّ كسا يعتقج ب .(Pelled, Eisenhardt, & Xin, 1999)ن أو بالتالصحع والتع سمبا  

القػػ العاممة  تشّػع أنّ ب (Saltson and Ozgur,2015)كجت أو  .العامميغ في نفذ الػقت أداءالػضيفي و  داءاألتعدز مغ 
)القيادة السجرك ونسط القيادة  سيّ التشطيمجعع لتأثيخ وال يػجج غيخ السالي الجاخمي والخارجي لمسشطسة،  داءاأللو تأثيخ عمى 

. وأضيخت بعس العشاصخ غيخ السالي داءاأللقػػ العاممة و ا تشّػعكستغيخات معجلة في العالقة بيغ الكاريدمية والتحػيمية( 
  .داءألاقجرتيا عمى التأثيخ عمى  تشّػعالوقصاع العسل الحؼ يتدع بو سخكد الػضيفي وال االجتساعيّ الشػع نػع  :الجيسغخافية مثل

 إلىالعسل قج يؤدؼ  انالقػػ العاممة في مك تشّػع أنّ  إلى (Al-Ahmad and Alkhawlani,2017) وقج أشار
القػػ العاممة تتسثل  تشّػعىع الستغيخات في أ  أنّ االترال والشداع إذا أخفق أصحاب العسل في إدارتو. واعتبخت الجراسة خفس 

شت صحيث بيّ  ،بيغ القػػ العاممة لجييا ا  تشّػععميسية باعتبارىا أكثخ الستغيخات الجيسغخافية والعخق والخمفية الت االجتساعيّ الشػع في 
 Akinnusi et) كجوأ .العامميغ أداء في (الخمفية التعميسيةوالعخق و  االجتساعيّ الشػع ) الشتائج وجػد تأثيخ لمستغيخات الثالثة

al.,2017)  والدياسية  قترادّيةة والثقافية واالاالجتساعيّ عغ البيئات  البذخّيةد السػار  إدارةمسارسات  ال يسكغ فرلو أنّ عمى
يع دور يالقػػ العاممة فيو ويق تشّػعغط باتجاه زبيئة السجتسع الحؼ تعير فيو السشطسات ىػ الحؼ ي أنّ ، و ػنية لمسجتسعأنّ والق

 .لجيياػ العاممة لمقػ  تشّػعال إدارةعمى  قجرتيا في ومسارساتيا البذخّيةالسػارد  إدارةوضيفة 
التخكيد فييا يعػد عمى  انستيا كىع الستغيخات التي تع دراأ  أنّ القػػ العاممة  تشّػعدب وبيشت الجراسات الدابقة في أ

ل الجراسة الحالية أو اإلدارّؼ تتشدب مع ما جاء في األ أمادجانو  الخمفية التعميسية، و اإلثشية، و العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ : الشػع 
 وتشطخىا عمى الشحػ التالي: بعاداألىحه 

ساط نفي السشطسات وتبخرىا األ االجتساعيّ جو اإلجحاف القائع عمى الشػع أو : تعدز )الجشس(االجتساعيّ شهع ال 1-7-1-1
وتفزل السشطسات  ،عمى الحكػر عمىمغ خالل التخكيد األ الشسصية الدمػكية والتحيد الحؼ يرف الخرائز اإليجابية،

 Leonard) وضائفيع إدارةوقجرة عمى  أداءيع أفزل أنّ عمى  عإليي ون يغ الحكػر مقارنة بالشداء كػنيع يشطخ تػضيف العامم
and Devine, 2003). ب ذلظ، وفقا  ناج إلى (Brown, 2008)  إذا لع يتع  ،في القػػ العاممة غيخ فعال تشّػعالدال يال
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وقج ؼ الخجل. أو تد السخأة ال أنّ ىػ التغمب عمى الفكخ القائل ب كبخألحجؼ االت أنّ . و ال  أو وإدارتيا  االجتساعيّ الشػع تعخف قزايا 
مغ الشداء في سغ العسل ىغ في القػػ العاممة في  % 54 أنّ إلى Kossek, Lobel,   and Brown (2005 ،) أشار

في اقتراد "الخعاية غيخ  ة عمى ذلظ، ال تدال السخأة تتستع باليج العمياو مغ الخجال. وعأل %80حاء العالع مقابل أنجسيع 
 "، الحؼ يتعمق بتقجيع الخعاية والعسل السشدلي.السخئّية

 ا  صحيػي اأمخ  مع الخجل يعج ية لمسخأة أو تػفيخ فخص عسل متد أنّ إلى  Kochan et al. (2002،) أشارومع ذلظ، 
لتي تسيد ضج فئات معيشة مغ الدياسات الخسسية ا اتالسجتسعبعس ألغت فقج  يحال ، والسػضفيغ في السشطسة أداءلتحديغ 

وقج أدػ  تتحسميا السشطسات التي لع تشفح مسارسات عادلة في مجال العسالة.قج التي  العقػبة تكاليفمغ  تعدز العسال، و 
، صيميغمغ العسال األ أعمى يتقاضػن أجػرا  قتيغ وجػد عسال مؤ  إلى االجتساعيّ شػع الالتسييد في تػضيف العسال عمى أساس 

السشطسة  أنّ (Kundu, 2003) ة عمى ذلظ، بيغو وعأل  (Barrington and Troke, 2001).تاجيةنإ أقلنيع ػ كبالخغع مغ 
 أشاركسا  ،العسالء بذكل أفزلصحاجات ورغبات فيع كػنيا لجييا القجرة عمى ة تػفخ خجمات فائقة تشّػعذات القػػ العاممة الس

 ة عمى االستفادة مغ األسػاق الستخررة.يات وغيخىا يداعج السشطسقمتػضيف السخأة واأل أنّ  إلى
 تشّػعىشاك عالقة إيجابية بيغ  أنّ (، فقج وججت 2003) Joshi and Jacksonالجراسة التي أجختيا  إلى واستشادا  

غ صحيث م ة ندبيا  تشّػعم انتعزاء الفخيق، ولكغ فقط داخل السشاشق التي كن الجاخمي بيغ أ أو خيق العسل والتعالجشذ في ف
الفخيق، ولكغ ىحا ال يشصبق إال  أداءب إيجابيا   بيغ الجشديغ في الفخيق يختبط ارتباشا   تشّػعال نّ إف ة عمى ذلظو ذ. وعألنػع الجش

بيغ الجشديغ عمى السدتػيات  كبخاأل تشّػعال ذات السشاشقتعج . عسػما، الشدبي بيغ الجشديغ  تشّػعالعمى السشاشق التي تتدع ب
بحدب الشػع  تشّػعال أنّ ( ب2004) Jayne and Dipboyeفي السقابل، يجادل  .نا  أو ثخ تعة أكاإلداريّ ة وغيخ اإلداريّ 

سا نّ إو  نتائج إيجابية مثل زيادة التحفيد، وتحديغ السػاىب، وبشاء االلتدام، وتخاجع الرخاع إلىال يؤدؼ بالزخورة  االجتساعيّ 
والسشطسة. وبخالف ذلظ، ال بج مغ تػفيخ  فخاداألعغ  فزال   استخاتيجية السشطسة، والثقافة، والبيئة،خخػ مشيا ىشاك عػامل أ

 تكمفة عالية مغ الػقت والسال.ىحا يتصمب . و عامتجريب أكثخ مالءمة لبشاء االلتدام بيغ السػضفيغ عمى مدتػػ ال
في مػاقع  أداء قلو يزع األشخاص األنّ أل أقلمختبط بجػدة  كبخاأل تشّػعال أنّ الحجة القائمة ب نّ إ، فوليذ آخخا   وأخيخا  

 إلىيؤدؼ  أنّ مغ السخجح  تشّػعال أنّ  إلىة تذيخ التجخيبيّ االدلة  أنّ  (Herring, 2005)خػ يو  .(Soltani,2010)ال تشاسبيع 
الرخاع  إلىؤدؼ ياالختالفات بيغ السجسػعات  أنّ  إلى ون ذيخ ي تشّػعالنقاد نسػذج  فإنّ  باخترار،و السجسػعات.  أداءإبصاء 

الحقيقي  ثخاألمغ صحيث  تشّػعالالستعمقة بشسػذج  األعسالصحبة لو. وليحه األسباب، شكظ الستذككػن في صحالة والتكاليف السرا
 .األعسالمشطسات في  تشّػعاللبخامج الحؼ تحجثو 

 (Florian et al.,2013). العجيج مغ السشطساتاىتسام مغ  ا  متشاميالعسخ جدءا  تشّػعقج أصبح ل: ي ر العس تشّهعال 1-7-1-2
فديع في أنترشيف  فخاداألة والترشيف الحاتي. ويقتخح االجتساعيّ اليػية ىسا  العالقةىحه  ناتفدخ  ناترئيد أنّ تنطخيػجج وي

ونتيجة ، ة ونطخية ترشيف الحاتاالجتساعيّ لميػية  ذات صمة شخرية بالشدبة ليع وفقا   أبعادمجسػعات معيشة عمى أساس 
وبشاء عمى ذلظ فيسكغ  عتيع عمى نفقة السجسػعات األخخػ التي قج يسيدون ضجىا.مجسػ  أفخادتفزيل  إلى فخاداأليسيل  لحلظ

غ الفئات يبفخوق قج يطيخ و ذا صمة لمتسييد،  يعتبخ معيارا  ىحا  نّ إف معيغ جيل أوسغ  إلىيشتسػن ػن فالسػض كانإذا  القػل:
 ,.Kunze et al)غ الفئات العسخيةبلدغ بسشطسة، مسا يعدز الشداعات العاشفية والتسييد القائع عمى الالعسخية داخل ا

2011). 
العالقة بيغ السكػنات الفخدية  أنّ  إلىت أشار ( التي Sohrabi et al., 2014ا دراسة )إلييعمى ذلظ نتيجة تػصمت كج أو 

متغيخات  اأمإيجابية وكبيخة.  التشطيسيّ )باستثشاء العالقات الذخرية والقجرة عمى التكيف( والحكاء  لخشاقة القػػ العاممة
 أنّ Gellner and Stephen (2009 )ويمخز  ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة. انالعسخ، والخبخة في العسل ك

تفزيالت الفئات العسخية في االختالفات في القيع و نتيجة  تاجيةناالب االىتسامعمى  يؤثخ سمبا   أنّ ذ العسخؼ يسكغ انعجم التج
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فارق ىشاك  كانذا إبذكل خاص  هصخاعات متكخر  قج يشتج عشيا نتجّيةإلا أنّ . وقج تبيغ لسحجدةذات السخجعية ا السختمفة
 ,Lau, Murnighan, 2005; Pitcher) جيال"وىحا ما يصمق عميو "فجػة األ  ،جيال ضسغ السجسػعة الػاصحجةألعسخؼ بيغ ا

Smith 2001). نّ إومع ذلظ، ف Gellner and Stephen (2009 ) العسخؼ يجمب معو فػائجه  تشّػعال أنّ كجا عمى أ
بذكل يجعميع  يغ عسخيا  تشّػعالس فخاداألمغ ن في مجسػعة أو التعيدػد تأثيخات تكسيمية عشجما ىحه الفػائج كالسحتسمة. وتطيخ 

تأثيخات  إلىالعسخؼ تدتشج  تشّػعال أو ذنافػائج عجم التج نّ إوبالتالي، ف ا يعسمػن مشفخديغ،انػ مسا كالعسل في تاجية إنأكثخ 
سختمفة الشطخ الوجيات و مغ مختمف األعسار مع اختالف السيارات الذخرية،  فخاداألإضافية تشذأ نتيجة لمتفاعل بيغ  إنتجّية

 دارةمغ التحجيات إلقج يديج  تشّػعالأن Brown (2008 ،) يخػ ، وليذ آخخا   سختمفة.وأخيخا  الذخرية الدسات ال وربسا أيزا  
في  ا  عمى أصحاب العسل ارتفاعق مسا يحقّ  ،ة لمعامميغ يجمب معو زيادة في الشفقاتتشّػعالساألعسار  نّ إ، صحيث البذخّيةالسػارد 

مسا يعشي زيادة تساشى مع رؤية السشطسة؛ اليتعيغ عمى السػضفيغ وىشا  ،والسداىسات التقاعجيةتكاليف الخعاية الرحية 
 .نحػ مشطساتيع كبيخةبجرجة التداميع 

 : Ethnicityلعرقية( )ااإلثشية 1-7-1-3
، واكتدب السديج مغ مغ القخن الساضي التدعيشياتفي القػػ العاممة متعجدة الثقافات تخكد محػر االىتسام بشسػ 

في استخجام فخق العسل بذكل عام، مع  السزصخدة ت الديادةناك تشّػعال نسػ ب الديادة فيناج إلى، و الدخع في العرخ الججيج
عمى الخغع مغ شبيعة تكػيغ القػػ  األعسال أداءذاركة والتآزر لتحديغ وزيادة رضا السػضفيغ و السنحػ تعديد نية وجػد 
في  تشّػعالاالىتسام الستػازؼ يتدايج صحػل تأثيخ ىحا  نّ إفلحا والعخق،  العسخؼ  تشّػعالو  االجتساعيّ شػع مغ صحيث اليا تشّػعو  العاممة

 األعسال لع يقترخ عمى مشطساتمتعجدة الثقافات في القػػ العاممة ادة الدي أنّ كسا  ،(Zgourides et al., 2002)شطساتشام
Zgourides et al.(2002 ،) ل  فقا  و و  .سخية والجيشية والتعميسيةعمى مدتػػ السشطسات األ كثخ سخعة وتدايجا  سا أصبح أنّ إو 
يا ميدة وجػد أنّ التي يسكغ تفديخىا عمى الفخيق، و  أداءاز وفاعمية إنج جرجاتفات في الخرائز الثقافية تشبؤية باالختال انتك

تعمست الفخق كيفية االستفادة مغ ىحه  أنّ الفخيق بعج  أداءتعديد  إلىلسذاكل الفخيق أدت  وجيات نطخ مختمفة عخقيا  
 االختالفات لسرمحتيع.

ل ما تشصػؼ عمى التػاص غالبا  االبتكار ىػ عسمية تفاعمية  أنّ Timmermans et al., (2011 )وقج وجج 
ة عمى جسيع مدتػيات تشّػعالس البذخّيةصفات السػارد  إلىية عبجا  األة والتفاعل بيغ السػضفيغ في السشطسة، وتدتشج ىحه العسميّ 

آثار عاشفية سمبية  العسخؼ  تشّػعالو والجشدية ونػع الجشذ  اإلثشيةفي الخرائز مثل الخمفية  تشّػعيكػن لم أنالسشطسة. ويسكغ 
ػا مغ الخضا الػضيفي، وعجم االلتدام، ومذاكل اليػية، والتسييد نايع أنية قممجسػعة األ فخاد. ويسكغ ألالسشطسةعمى 

(Harrison and Klein, 2007) ل وفقا  و ية، تختفي بعس السذاكل. قمعشجما تشسػ مجسػعة األذلظ  ومعTimmermans 
et al., (2011) السبتكخ،  داءلأل يكػن إيجابيا   أنيسكغ  اإلثشيةفي  عتشػّ الكبجيل لمخمفية الثقافية و  اإلثشيةتدتخجم  أن، يسكغ

في األصل العخقي قج تكػن  تشّػعالبعس مدتػيات فة عمى ذلظ، و . وعألسشطسةفي الاالتجاىات ع وجيات الشطخ و و يػسّ نّ أل
تخمق صخاعات  أنّ يا يسكغ نّ في العخق قج تكػن سمبية أل تشّػعالدرجة عالية مغ  نّ إصحيث ، عبجا  األبالرتباشيا إيجابية 

 .(Dahlin,2005)االجتساعيّ بدبب الترشيف شكاليات إو 
الحيغ  السػضفيغأرباب العسل يخفزػن عادة تػضيف  أنّ Tracy and David(2011 ): وجج الخمفية التعميسية 1-7-1-4

مفية التعميسية ميسة الخ أنّ ىحا يعشي  نّ إومغ ناصحية أخخػ، ف لجييع،  التعميع غيخ كاف أو الخبخة أوالتجريب  أنّ يعتقج 
ذلظ، وجج  إلى. وباإلضافة ية العاليةخمفية التعميسالدون  جيج أداءال يسكغ لمسػضفيغ العثػر عمى وضيفة و و لمسػضفيغ. 

Daniel (2009 ) ّعمى سبيل ةتشّػععالية وم معجالت تشقليكػن فييا التعميع قج السختمفة مغ  ػاع نّ األسدتػيات و ال أن .
عغ  ػن ختمفي عمسيا   ويعسمػن فييا مغ واقع خبختيع وال يستمكػن مؤىال  ميغ متاصحة لحيغ لجييع وضائف في ن االسػضفػ السثال، 

 التشقلعسمية  ختمفوقج ت الخبخة الستحرمػن عمييا مغ تجخبتيع وعسميع، إلىضافة باإل لئظ الحيغ يستمكػن مدتػػ تعميسيأو 
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الحيغ يستمكػن شيادة عمسية وال يػجج لجييع  فخاداألدة عمسية وبيغ الحيغ يستمكػن تجخبة وشيا فخاداألعبخ ىحه السيغ بيغ 
 تجخبة ميشية.

عمى مدتػاه التعميسي، صحيث كمسا زاد عجد العامميغ  اعتسادا   جّيةاإنتالفخد يكػن أكثخ  نّ إ(، ف2009) Danielلجراسة  ووفقا  
السجن التي لجييا ندبة  أنّ ( ىحه الفكخة ووجج 2004) Moretti، كمسا زاد عجد العامميغ السشتجيغ. واستكذف الحيغ تمقػا تعميسا  

. وقج وجج أعمىمدتػيات التعميع مغ الحرػل عمى أجػر بحدب  فخاداألمغ العامميغ في مدتػػ التعميع العالي ستسكغ  أعمى
 Lochner and) في معجالت الجخيسة ا  خفاضان أو (Dee, 2004) باصحثػن آخخون زيادة في السذاركة السجنية

Moretti,2004) نتيجة السديج مغ التعميع، كسا وججGlaeser et al. (1995 ) ّالستعمسيغ في  فخاداألندبة و كمسا زادت أن
كبار السجيخيغ  أنّ Zeng, Zhou, and Han(2009 ) مجيشة معيشة زاد فييا الشسػ االقترادؼ لسدتػيات عالية. وقج وججوا 

 أداءغيخ عادؼ في  خفاضا  ان لجييع يطيخ أماع 15و  11ح مجة خجمتيع بيغ و أذوؼ التعميع العالي والسػضفيغ الحيغ تتخ 
مخ الحؼ يشعكذ عمى ارتباشيع الػضيفي في فديع األأناض الػقت الستاح ليع لتشسية وتصػيخ انخف إلىويعػد ذلظ  ،العسل

 .مشطساتيع ولػ بذكل مؤقت
 القدرات الديشاميكية  1-7-2
بيغ رئيديغ لع انكال ججيجة مغ السيدة التشافدية بػصفيا "قجرات ديشاميكية" لمتأكيج عمى جوتذيخ ىحه القجرة عمى تحقيق أش 

القجرة عمى تججيج  إلى، صحيث يذيخ مرصمح "ديشاميكية" سابقا   ةاإلستخاتيجييشاال محػر االىتسام مغ مشطػر دراسة 
بعس االستجابات االبتكارية عشجما يكػن  لىإالستغيخة؛ مع الحاجة  األعسالتحقيق التصابق مع بيئة  أجلالرالصحيات مغ 

، ومغ الرعب تحجيج شبيعة السشافدة واألسػاق في صحاسسيغ ، ومعجل التغيخ التكشػلػجي سخيعا  االىتسام بتػقيت الدػق 
ف في التكيّ  ةاإلستخاتيجي دارةويؤكج مرصمح "القجرات" عمى الجور الخئيذ لإل (Hou & Chien, 2010 ) .السدتقبل

الجاخمي والخارجي، والسػارد، والكفاءات الػضيفية لتتشاسب مع متصمبات  التشطيسيّ والخمل  التذكيل إعادةوالتكامل، و السشاسب، 
الكفاءات  ه مغرعب تقميجما يابتكارية ىػ تحجيج  مشطسةؼ أالتي تػاجو  ةاإلستخاتيجيب السذكمة انأصحج جػ و  .البيئة الستغيخة

 لسشتجات والخجمات القيسة. ا الجاخمية والخارجية عمى األرجح لجعع
خة تكػيغ الكفاءات الجاخمية والخارجية لسعالجة البيئات الستغيّ  إعادةوتحجد القجرات الجيشاميكية كقجرة السشطسة عمى دمج وبشاء و 

 إلى طخا  القجرات الجيشاميكية تعكذ قجرة السشطسة عمى تحقيق أشكال ججيجة ومبتكخة لمسيدة التشافدية ن نّ إبدخعة. وبالتالي ف
 أو القجرة عمى اإلصحداس إلىتذيخ القجرات الجيشاميكية . و(Leonard-Barton, 1992)تبعيات السدار ومػاقع الدػق 

والقجرة عمى (Teece 2007) ة وغيخ السمسػسة لمسشطسةالساديّ  األصػلتكػيغ  إعادةاالستذعار لمفخص، واغتشاميا، و 
لالستجابة  ةاإلستخاتيجييا القجرة أنّ ا عمى إلييكسا يشطخ والذكل وتقػيع الفخص،  والترفية، ع، والذعػر،االستذعار تعشي التعمّ 

فميا ثالثة أدوار: التشديق / التكامل )مفيػم ة التشطيسيّ وفيسا يتعمق بالعسميات . (Protogerou et al.,2011)التشافدية
 :ما تشاقذة الجراسة عمى الشحػ التاليالتذكيل )مفيػم التحػل(. وىحا  إعادةثابت(؛ التعمع )مفيػم ديشاميكي(؛ و 

 ،البيئي السدحعسميات  إلىتذيخ عسمية االستذعار  نّ إ(، ف2007) Teece ووفقا   :قدرات التعمم)االستذعار( 1-7-2-1
. لمسشطسةوالتي قج تتصابق مع السػارد والقجرات السحجدة  والتعمع، والشذاط التفديخؼ. وىحا يعشي البحث السدتسخ عغ الفخص،

 الججيجة األصحجاثيكػن لجييع القجرة عمى تفديخ  أنيحتاج السجيخون  وسخيعة عشجىاصغيخة  ججيجةتكػن الفخص العشجما و 
 السشطساتتشجح  ؼ قصاعات الدػق يجب استيجافيا.تحجيج أو الحرػل عمييا التكشػلػجيا التي يشبغي  معخفة أؼوالتصػرات، و 

(، والبحث عغ 2007) Teeceل  ادرة عمى فيع اصحتياجات العسالء. ووفقا  ت قانفي إيجاد ونذخ فخص مشاسبة ججيجة إذا ك
وتذسل مجاالت الفخص الجاخمية صحاالت لمسشطسة.  األعسالبيئة ضسغ واقع يحجث والقيسة في جػىخىا قج  ةججيجالفخص ال

 نّ األسػاق، في صحيغ إخات في الرشاعة و جات عسمية، وتغياصحة، و التشطيسيّ ىجاف في األ ، وتزاربتاجنفي اإل غيخ متػقعة
 ة، والتغيخات في اإلدراك والسعخفة الججيجة. الجيسػغخافيّ تتعمق بستغيخات مشيا  خارجيةالالفخص 
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الفخصة السكتذفة مع خرائز الدػق والسػارد تصابق سا البج مغ نّ إو  ،واختيار الفخص ليذ فقط مدألة إيجاد مجال واعج 
يكسغ في اختيار وتصػيخ التكشػلػجيا  ةاإلستخاتيجيجػىخ  أنّ يج القجرة الجيشاميكية ، ويخػ نالسشطسةالسحجدة وقجرات واستعجاد 

الحفاظ عمى السيدة  أنّ . وىحا يعشي ة الرعب تقميجىاالتشطيسيّ  األصػلالتي تدتجيع السيدة التشافدية مغ خالل  األعسالونساذج 
التكيف مع وليذ فقط زا قجرات ديشامية صعبة. التشافدية ال يتصمب امتالك أصػل يرعب تكخارىا فحدب، بل يتصمب أي

ىشاك  أنّ  Kamasak et al.,2016)كجت دراسة )وفي ذلظ أ .ذاتياتذكيل السشافدة تصػيخ و  لمسشطسةالسشافدة، وىحا يتيح 
مغ  أعمى مدتػيات أنّ وأضيخت الشتائج  .ة وقجرات التعمعيجيشامية البيئالالسعخفة عمى  إدارةوضخوف  عبجا  األ أداءعالقة بيغ 

 أقػػ.  عبجا  األ أداءالسعخفة و  إدارةالجيشاميكية البيئية والقجرة عمى التعمع جعمت الخبط اإليجابي بيغ قجرات 
 إلىفخصة تكشػلػجية فيي بحاجة  أوعمى مدتػػ الدػق  أماعشجما تكػن ىشاك فخصة  :قدرات التكامل 1-7-2-2

القخارات االستثسارية  أنّ ت تقػم بيا السشطسة. وىحا يشصػؼ عمى خجما أوعسميات أو مغ خالل مشتجات ججيجة  معالجتيا
ذاء)تعجيل واستبجال( نسػذج نقجرات ديشاميكية إل السشطسةوتتصمب  .الرحيحفي الػقت استخاتيجية يا وضعمغ خالل  لمسشطسة
التدػيقية  االستخباراتسار، و لػيات االستثأو يجية التدػيق و استخات الشسػذج الججيج بحيث يحجد ،الستبع في السشطسة األعسال

قادرة ت ناإذا كوتشجح السشطسة بحلظ  . األعسالالزمة لترسيع نسػذج وىحه عسمية الدػق والرشاعة بكبيخة معخفة و  عبجا  األو 
 أن السشطسةمغ  الشسػذج ىحا تصمب وي معخفة عسيقة بدمدمة القيسة. أيزا   ا، ولجيييعفيع اصحتياجات العسالء ورغباتعمى ت
مغ الزخورؼ الشطخ في أؼ  ةاإلستخاتيجيوفي عسمية اتخاذ القخارات الت التي ىي ضخورية لخمق القيسة، بعشاية السكستجيخ 

 فخصة.الالستثسار  السشطسةيؤثخ عمى الصخيقة التي تختارىا  أن ومغ ثع كيف يسكغ ليحا السػقف ،مكسالت السخكد التشافدي
تجشب أخصاء القخار مسا يعشي  سمية اتخاذ القخارات معقجة عمى نحػ متدايجذصة وعسميات السشطسة تربح عأن تصػرمع ولكغ 

ب االساسية التي يجب اتخاذىا في االعتبار عشج اغتشام الفخص تربح مغ الجػان غصخسةالالخجاع و ساليب واتباع أ ،تووإدار 
 Teece (2007.)فقا ل وتفعيميا و 

الحفاظ  أجلمغ لحا  ،يةاالعتسادمغ  نػعا  رز بيا السػارد تخمق الصخيقة التي تخ نّ إالتذكيل:  إعادةقدرات  1-7-2-3
 جشب مع إلى جشبا   ةالتشطيسيّ  ياوىياكم ،تكػيغ أصػليا إعادةتكػيغ و   استسخار إلىسشطسات الستفػق تحتاج ال داءاألعمى 

م أماكبيخة  فخصا   ىاخ يفتػ مسا يعشي التبعية عمييا في القيام بحلظ سػف تطيخ سشطسة إذا فذمت ال ، صحتىديشاميات الدػق 
مغ  ا  مصمبيعج والقجرة عمى فيع اصحتياجات العسالء  عبجا  األالسعخفة و فإّن لحا الججيجة لمجخػل والفػز بأسيع الدػق. السشطسات 

في االعتبار أخح ت أنTeece (2007 ،)خمق فخص ججيجة. ولتحقيق ذلظ، يػصي  أجلمغ  سشطسةقبل كل فخد في ال
عمى تحخيس سشطسة يداعج البذكل وترسيع نطام السكافآت سشطسات تصػيخ ثقافة اليتع  أنلخارجية، و مغ البيئة االسعخفة 

تسكيشية لسجخل قجرات  إلىبشجاح، ة التشطيسيّ يا تكػيغ ىياكم عادةإلوتحتاج السشطسة  .مدتجامةكدب ميدة تشافدية لمػضفييا 
تكػن مصمػبة ات جخاء، واآلليات واإلالتدمدل اليخميّ خالل  شا  وىبػ  صعػدا   ياعشجما تحخكتحخف السعمػمات  نّ ألالالمخكدية 

تصبق ما تفذل عشجما  غالبا  السبتكخة ذات الخبخة السحجودة ججيج والسشطسات  وإشالعيا عمى كل دارةاإلتدويج  لمحفاظ عمى
 بذكل استباقي.كيف - معخفة

بذكل مقرػد،  سشطسةتعجيل قاعجة مػارد ال أوػسيع ت أوذاء إن "القجرة عمى إلىوتذيخ  التحالف: إدارةقدرات  1-7-2-4 
 (.Helfat and Peteraf, 2009مػارد شخكاء التحالف ") زسيشياة تيّ كانمبذكل يعدز إ

  ةاإلستراتيجيالرشاقة  1-7-3
تأكج د عجم ال. وكمسا زاةاإلستخاتيجيوالقيادة  ةاإلستخاتيجيتتعخض لمخصخ بدبب ضعف  قجفاعمية القجرات الجيشاميكية القػية  نّ إ

وقجرات ديشاميكية خاتيجية جيجة أكثخ أىسية، است إلى، و ةاإلستخاتيجيالخشاقة  إلىالحاجة  تزاد األعسالوالجيشاميكية في بيئة 
تػاجو السشطسة ل ةاإلستخاتيجيتحتاج السشطسة الخشاقة ، لحلظ في البيئة السزصخبة السالي ىاءوأدا سشطسةنسػ التعدز قػية 

التصػرات الججيجة، والتعجيل السدتسخ  الجيشاميكية، وتدخيع معجل االبتكار، والقجرة عمى البقاء مخنة في مػاجيةتحجيات البيئة 
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 .Avat et al) ت دراسةأشار و  .(Weber & Tarba,2014) ، وتصػيخ شخق مبتكخة لخمق القيسةا  ستخاتيجيا السشطسةلتػجيو 
أخالقيات العسل، ودماثة  أنّ  ضيخت الشتائجأصحيث  ةاإلستخاتيجيعمى الخشاقة  ةالتشطيسيّ دمػك السػاششة ل ا  أثخ ىشاك  أنّ ( 2017

بعج السجاممة  أما ،ةاإلستخاتيجيفي الخشاقة  أعمىأخالقيات العسل تشبئ بذكل  أنّ . و ةاإلستخاتيجي خالق تؤثخ في الخشاقةاأل
الخشاقة  إلى (Doz & Kosonen,2008)طخ ن كسا .ةاإلستخاتيجيعمى التػالي في الخشاقة  أعمىتأثيخىسا  ناوالجماثة فك
 أنال بج  سا نّ إأزمة، و ال يتع بػجػد التغييخ ب بجءال أنّ و لتفكيخ والترخف بصخيقة ججيجة. عمى ايا القجرة أنّ عمى  ةاإلستخاتيجي

خعة التغييخ س خاصة عشجما تكػن  ةاإلستخاتيجيلمخشاقة وىشاك صحاجة  .ىجافياليحقق لمسشطسة أ التشطيع  فيصحالة شبيعية يكػن 
تكػن السشطسات قادرة عمى االستفادة مغ التغييخات ونقاط  ةاإلستخاتيجي الخشاقةومع  تغييخ معقجة،وشبيعة ال عالية في البيئة

لمسيدة التشافدية في السشطسة، وىشا البج  السدتسخ وتصػيخ قجرات ججيجة مرجرا   عبجا  األالتحػل في بيئتيا التذغيمية. كسا يربح 
االىتسام والعشاية صحتى ال تقع في الخصأ بذكل يؤدؼ  إلىتحتاج السشطسات و تأخح الذكل التجريجي في التشفيح.  نألألعسال 

والسشطسات تستمظ  ة السحجة لمخشاقة.التشطيسيّ مخاض جسػدىا، مثل التخكيد عمى الكفاءة والشسػ والتخرز ىسا مغ األ إلى
 التشطيسيّ ة والتشاسق التشطيسيّ ( عمى العالقة بيغ الخشاقة Ghasemi,2015سة )كجت درا. وأ والعسميات والقيع فخاداألالسػارد و 

ة و ة. عألالتشطيسيّ والفاعمية  ةالتشطيسيّ ىشاك عالقة إيجابية كبيخة بيغ الخشاقة  أنّ ضيخت الشتائج وأة التشطيسيّ بػجػد الفاعمية 
 . ةستخاتيجياإلوالخشاقة  التشطيسيّ بيغ التشاسق عالية القة إيجابية وجػد ععمى 

مغ خالل  ةاإلستخاتيجيالديادة  نالزس اإلستخاتيجي( تذخيز مؤشخات الحكاء 2014لت دراسة)العابجؼ والسػسػؼ، أو وتش 
في االستجابة الػاضحة لمتكيف واالستجابة لمتغيخات  ةاإلستخاتيجيدور الخشاقة  أنّ إلى وتػصمت الجراسة  ،ةاإلستخاتيجيالخشاقة 

( فقج 2013الدبغ ) أما في تعامميا مع زبائشيا. رشيقة استخاتيجيا   السشطسةجمة لمدبائغ، وىحا ما يجعل في مجال الخجمات السق
 ،ودور القجرات التشافدية كستغيخ معجل ةاإلستخاتيجيفي تحقيق الخشاقة  ةاإلستخاتيجيخرائز السعمػمات  أثخ درست

دراسة  أما .ةاإلستخاتيجيفي تحقيق الخشاقة  ةاإلستخاتيجيلخرائز السعمػمات  أثخد ػ وج إلىتػصمت الجراسة و 
(Latvytė,2013 )  يانافي الخشاقة في مشطسات الخجمات كبيخة الحجع في ليتػ  السشطساتعسميات  إدارة أثخفقج اختبخت 

ستاصحة لو آثار إيجابية مباشخة عمى الفخص ال األعسالعسميات  إدارةنزج السذاريع ومدتػيات التشفيح في  أنّ  دئيا  جوأثبتت 
تأثيخ إيجابي مباشخعمى كيفية اقتخاب التشطيع  إلىونزج مدتػػ التشفيح  األعسالتؤدؼ عسمية  أنار، صحيث يسكغ ثسلالست

سجخل استخاتيجي ك ةالتشطيسيّ الخشاقة كجت عمى دور فقج أ( 2012)العابجؼ، دراسة أما الجيج مغ الفخص التي تع اكتذافيا.
االرتباط الػضيفي، وتعدز  أبعادتؤثخ بذكل مباشخ في  ةاإلستخاتيجيالخشاقة  أنّ لمعامميغ و في عسمية تعديد االرتباط الػضيفي 

تعػد عمى  أبعاد ةثالثمغ خالل في التأثيخ عدز مغ قجرتيا ت ةاإلستخاتيجيالخشاقة  نّ إ. وعميو فمغ عسمية ارتباط العامميغ
 & Doz)وسيػلة السػارد  ،االلتدام الجسعيو  ةتخاتيجياإلسة الحداسيّ وىي : ىجافيا وزيادة فاعميتيا بتحقيق أ السشطسة 

Kosonen,2008) ليا عمى الشحػ التالي: أو وتع تش 
مسارسة معخفية، صحيث السجخالت مغ السعمػمات  ةاإلستخاتيجييعج تصػيخ الحداسية : ةاإلستراتيجيالحداسية  1-7-3-1

يع ىحه السعمػمات ثع تجرجيا في الدياسات قبجورىا تكامل وت الذاممة تغحؼ الحكاء والحػارات الجساعية في السشطسة والسشطسة
لحداسية ( ا2010) Doz & Kosonen  فقج قجم  ةاإلستخاتيجيل مغ الخشاقة و وباعتبارىا السكػن األ ات.جخاءواإل

ارجية، لكي تربح والتغييخات الخ ةاإلستخاتيجيإيالء اىتسام كبيخ لمتصػرات  إلىالسشطسة بحاجة  أنّ عمى اعتبار  ةاإلستخاتيجي
وجية  إلى وبالسثل، واستشادا   (Doz and Kosonen, 2010) عمى وعي بالفخص والتيجيجات الستدايجة في الػقت السشاسب

عمى أىسية القجرة عمى إصحجاث تغييخات في الدػق لكي يتسكغ  Teece et al.,  ،(1997)الشطخ القائسة عمى السػارد، يؤكج 
تقػم السشطسات باالىتسام بالدػق  أن وكحلظ نطخيا  عسمي بذكل  كسا يبجو معقػال   ،لسشطسةاتذكيل ىيكل أصػل  إعادةمغ 

 لزبط نساذج أعساليع وفقا   وصحداسيتو الدػق  لتي تحجث فيو لذحح قجراتيا وضبط أعساليا بسا يتشاسب وتصػراتوالتصػرات ا
 عبجا  األىشاك درجة عالية مغ  ن يكػ  أنفتخض العالية ي ةاإلستخاتيجيوعميو مع وجػد درجة عالية مغ الحداسية لحلظ، 
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 إلىا يا فيأشار ( التي Sohrabi et al., 2014االفتخاض دراسة ) اكج ىحوأ .(Claub and Marianne,2015)التشطيسيّ 
، ةتيجياإلستخاومشيا الحداسية  التشطيسيّ كػنات الحكاء م أنّ و  التشطيسيّ وجػد عالقة إيجابية بيغ رشاقة القػػ العاممة والحكاء 

 التشطيسيّ العالقة بيغ السكػنات الفخدية لخشاقة القػػ العاممة والحكاء  أنّ ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة. و  ناك
مع فوالسدتػػ التعميسي،  االجتساعيّ الشػع  أماالعسخ والخبخة ليا عالقة إيجابية مع رشاقة القػػ العاممة،  أنّ و  ،إيجابية انتك
 قة. عالكغ ليسا ي

 قخارات سخيعة وجخيئة والتػاصل العميا عمى اتخاذ دارةاإليرف االلتدام الجساعي قجرة فخيق  االلتزام الجسعي: 1-7-3-2
تتصمب تعجيالت محفػفة بالسخاشخ وتذتسل  غالبا  التغييخات األساسية  أنّ وبسا  مغ خالل السشطسة لتحقيق األىجاف الججيجة.

 Doz and Kosonen, 2008; Doz) أمخ ضخورؼ  والتداميا وصحجة فخيق القيادة نّ إاذة"، فش أصحيانا  صحاسسة و عمی "قخارات 
and Kosonen, 2010).  مسارسة ىحه القجرة الجيشاميصيػة  نّ إف ،األعسالمػاصمة تغييخ نسػذج سشطسة تقخر ال أنوبسجخد
االلتدام الجساعي يذكل  نّ إ، فيحه القجرةستعمقة بوعمى نحػ ما عبخت عشو الفخضية ال ،شفيح الجقيقمصمػب وضعيا مػضع الت

 جازه.إنالسخغػب  األعسالالتالي قجرة صحاسسة عمى تحػالت نسػذج ب
 إلى تذكيل مػاردىا بدخعة، استشادا   إعادةالقجرة الجاخمية لمسشطسة عمى  إلىتذيخ سيػلة السػارد  سيهلة السهارد : 1-7-3-3

 ,.Teece et alوبالسثل، يؤكج  (Doz and Kosonen, 2008) ضخورؼ  السػضفيغ إدارةمجخل  أوأساليب العسل 
تذكيل  إعادةالتي تدتصيع سشطسات ويسكغ لم. وفعال ذؼ كفاءة( عمى أىسية العسميات الجاخمية التي تدسح بتغييخ 1997)

 .بكثيخ أقلبتكمفة  األعسالتغييخات في نساذج  إجخاءأصػليا بدخعة 
 مشهجية الدراسة  1-8

 القمممػػ العامممممة  تشمممّػع وىمممي ،تمممع اعتسممماد السمممشيج الػصمممفي التحميممممي فمممي وصمممف متغيمممخات الجراسمممة: أسلللمهب الدراسلللة 1-8-1
 ةاإلسمتخاتيجيىما) الحداسمية أبعادب ةاإلستخاتيجيالخشاقة و  (الخمفية التعميسية، و اإلثشية، و العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ الشػع ىا)أبعادب

 فمي التحمالف( إدارةالتذمكيل ، و  إعمادةىما)التعميع ، والتكاممل، و أبعادب الجيشاميكيمة القمجراتو  ، وااللتدام الجسعي، وسميػلة السمػارد( 
   .األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات 

 مجتسع الدراسة وعيشتها 1-8-2
 عذممػائية وتممع أخممح عيشممة، األردنالستحممجة العاممممة فممي  األمممعمشطسممات السممػضفيغ العممامميغ فممي تكممػن مجتسممع الجراسممة مممغ جسيممع 

 م والسذمممخفيغقساألء اساشمممة الجراسمممة ممممغ كافمممة السمممجيخيغ ورؤوتكػنمممت عي ،لمممو مسثممممة تنممماصحيمممث ك ،ممممغ مجتسمممع الجراسمممةبدممميصة 
 وبممغ، ا  مبحػثم 200ة نابممغ تعمجاد العيشمة التمي وزعمت عمييما االسمتبو  األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعفي مشطسات  والسػضفيغ

 165الرمممالحة لمتحميممممل  االسممممتباناتك ىنا أنّ ن تبي%، كسممما 93.5بشدممممبة  بانةاسمممت( 187) التمممي اسممممتخجعتت الستباناعمممجد ا
 كػنيا غيخ صالحة لمتحميل. استبانة (22بعجما رفزت ) (88.23بشدبة )% استبانة

ممممغ خمممالل مخاجعمممة الكتمممب العمسيمممة والسجمممالت العمسيمممة : الثانهيلللة البيانلللاتع االعتسممماد عممممى تممم: البيانلللاتمرلللادر  1-8-3
صحيمث  اسمتباناتتػزيمع :ليلةو األ  البيانلات .القجرات الجيشاميكيةو  ةاإلستخاتيجيالخشاقة و  القػػ العاممة  تشّػعال الستخررة في مج

 إلممىبممالخجػع  سممتبانةيممتع تصممػيخ االو  تممػزع عمممى عيشممة الجراسممة ،السصمػبممة مممغ خممالل مجسػعممة مممغ األسممئمة البيانمماتسمميتع جسممع 
بعمس الفقممخات لتتشاسمب مممع شبيعممة  تسجممال لغمخض قيمماس الستغيمخات، وعممجلمقماييذ معتسممجة ممغ الجراسممات الدمابقة فممي نفمذ ال

 (.أبجا  ، نادرا  ، أصحيانا  ، دائسا  ، غالبا  )وشبق السقاس عمى الشحػمقياس ليكخت الخساسي  ت الجراسةماستخجالجراسة، و 
 أداة الدراسة 1-8-4

الشػع ىممممما)أبعادبالقمممممػػ العامممممممة  تشمممممّػع، الستغيمممممخ السدمممممتقل لو أجمممممداء: تزمممممسغ الجمممممدء األأداة الجراسمممممة بثالثمممممة  تتسثمممممم
 ة بالجراسمات الدمابقةناممغ خمالل االسمتعوشمػرت فقمخات ىمحا الستغيمخ  (الخمفيمة التعميسيمة، و اإلثشيمة، و العسمخؼ  تشمّػعال، االجتساعيّ 
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(Rizwan et al., 2016, Al-Ahmad and Alkhawlani, 2017, Latvytė,2013) تسثمل في أنّ الجمدء الثم أمما؛
 ,.Khoshnood & Nematizadehl)دراسات إلىوشػرت فقخات ىحا الستغيخ باالستشاد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة  تابعبالستغيخ ال

2017, Tikkanen,2014) . ة ناباالسممممتعشممممػرت فقخاتممممو و  القممممجرات الجيشاميكيممممةالستغيممممخ الػسمممميط خيممممخ األو والجمممدء الثالممممث
 ,Kandemir et al., 2006 , Teece et al.,1997, Eisenhardt and Martin,2000)بجراسممات

Tikkanen,2014). 
 

 ثبات أداة الدراسة 1-8-5
اإلصحرممائي الختبممار الفخضمميات، تممع  األسمممػباختيممار  أجمملوقبممل اختبممار فخضمميات الجراسممة، ومممغ لمتأكممج مممغ ثبممات أداة الجراسممة 

قيسمة ال(، المحؼ يبميغ 1الججول)كسا ىػ مبيغ في  .سسيخنػف –باستخجام اختبار كػلسػغػروف  البياناتتحميل افتخاض شبيعية 
مدتػػ الجاللة لجسيع  نّ إة عمى ذلظ، فو وعأل(. 1.96-و 1.96سسيخنػف محرػرة بيغ)+-الختبار كػلسػغػروف صحرائّيةاإل

الخشماقة ، و القمػػ العامممة تشمّػعات الستعمقمة بأّنملمبيالصبيعمي وجػد التػزيع ، ونتيجة لحلظ، تع تأكيج 0.05مغ  أكبخالستغيخات ىػ 
 .القجرات الجيشاميكيةو  ةستخاتيجياإل

 الطبيعي لستغيرات الدراسة نتائج اختبار التهزيع  (1جدول )
-Kolmogorov الستغير 

Smirnov 
Alpha 

Value (α) 
مدتهى 

  (α)الداللة
Result 

 
 

القهى  تشّهع
 العاممة

 شبيعي 0.00 0.861 1.386 االجتساعيّ الشػع 
 شبيعي 0.00 0.776 1.301 العسخ

 شبيعي 0.00 0.675 1.699 ،ثشيةاإل
 شبيعي 0.00 0.812. 1.179 الخمفية التعميسية

 
القدرات 
 الديشاميكية

 شبيعي 0.00 0.793 1.186 التعمع
 شبيعي 0.00 0.894 1.179 التكامل

 شبيعي 0.00 0.769 1.803 التذكيل إعادة
 شبيعي 0.00 0.722 1.433 التحالف إدارة

 
الرشاقة 
  ةياإلستراتيج

الحداسية 
 ةاإلستخاتيجي

 شبيعي 0.00 0.695 1.248

 شبيعي 0.00 0.671 1.112 االلتدام الجسعي
 شبيعي 0.00 0.841 1.547 سيػلة السػارد

   البياناتعرض وتحميل 
الجراسمة  أبعمادالسعياريمة لجسيمع  االنحخافاتالحدابية و  األوساطت، وىي قيسة اناالػصفي لمبي فيسا يأتي عخض لشتائج اإلصحراء

 إلمى( يذميخ 3.67ممغ ) أكبخ أوؼ أو تدقيسة الستػسط الحدابي لمفقخات  كانتوالفقخات السكػنة لكل بعج، وبشاء عمى ذلظ فإذا 
 وأخيمخا  ، تػسمصةأىسيمة م إلمى( فيمحا يذميخ 3.67ممغ ) أقمل( و 2.33ح بميغ )او يتمخ  الستػسط الحدمابي كانإذا  أماأىسية مختفعة، 

 أىسية ضعيفة. إلىحا يذيخ ي( ف2.33مغ ) أقلالستػسط  كانإذا 
 لفقرات متغيرات الدراسة الهصفي  اإلحراءنتائج اختبارات 

 األردنالستحدة العاممة في  األمملسشظسات القهى العاممة  تشّهع
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 الستحممجة األمممعمشطسممات ي فمم االجتسمماعيّ  تشممّػعالالسممػضفيغ صحممػل مدممتػػ ترممػرات  أنّ ( 2)فممي الجممجول صحرممائّيةبمميغ الشتممائج اإلت
وجمػد اخمتالف صحمػل وجيمات الشطمخ بميغ ( مسا يجل عممى 3.62، صحيث بمغ الستػسط الحدابي)ا  جاء متػسص األردنالعاممة في 

و قممج تعممخض أّنممالسبحممػثيغ لممع يػافقممػا عمممى  أنّ الحدممابية  األوسماطت أشممار صحيممث ، االجتسمماعيّ صحممػل التعامممل مممع الشممػع  السمػضفيغ
 السشطسمة أنّ يع يذمعخون بمأنّ العيشة عمى  أفخادمغ ت ندبة مختفعة اتفق كسا ،ة التػضيفأثشاء عسمي السشطسة إدارةلمتسييد مغ قبل 

 أنّ و ، اثمماإنا أو ػا ذكمػرا  أكمانالسعامممة العادلمة تعصمى لجسيمع السمػضفيغ سمػاء  أنّ و  تقمػم بعسمل جيمج فمي جمحب الشدماء وتمػضيفيغ،
ة التصمػيخ المػضيفي التمي تتزمسغ تذمجيع الشدماء داخمل بالشدمبة لسدمأل وكمحلظ السشطسمةفمخص الشسمػ والتقمجم مػجمػدة لمشدماء فمي 

الشدمماء  أنّ و ، اإلنماثلتمبيمة متصمبمات المحكػر و  السشطسمةتصمػيخ بخنمامج التمجريب والتصمػيخ المحؼ وضممعتو لبالشدمبة  أممما ،السشطسمة
 األوسمماطفممي التبممابغ بمماقي الفقممخات فقممج جمماءت بجرجممة مختفعممة مممع  أممما .بقممجر الخجممال السشطسممةيذمماركغ فممي صممشع القممخار فممي 

  .السعيارية االنحخافاتة و الحدابي
جمماءت  العسممخؼ  تشممّػعالالسعياريممة، لالسممتجابات لكممل بشممج مممغ بشممػد  االنحخافممات، و الحدممابية األوسمماط (2ويبمميغ الجممجول) 

صحمػل السسارسمات التمي تتبعيما متػسمصة قشاعمة  علمجييسمػضفيغ ال أنّ ( ، وىمحا يمجل عممى 3.02متػسصة وبمغ متػسصيا الحدابي)
ومشيما  ،العسمخؼ  تشّػعالفقمخات البعمج الستعممق بم إليموت أشمار ، وىمحا مما العسمخؼ  تشمّػعال ميا مع السمػضفيغ ممغ ناصحيمةمعشج تعا دارةاإل

 كانمتووجػد التخابط بيغ العامميغ بدبب اختالف العسمخ صحيمث  ،وجػد الرخاعات بيغ السػضفيغ بدبب اختالف الفئات العسخية
 بإشمخاكالفقخة الستعمقمة  كانتف ،الفقخات مغ صحيث التػافق لمسبحػثيغ صحػليا أعمى أما، ا الحدابيةساشيأو في  غييتاو متد ناالفقخت

 .السػضفيغ في صحل السذكالت بغس الشطخ عغ العسخ
ستػسمممط صحيمممث بممممغ الالحدمممابية جممماءت متػسمممصة  األوسممماط أنّ  إلمممى( 2الجمممجول) أشمممار، (اإلثشيمممةبالعخق)فيسممما يتعممممق و 

وممغ ىمحه  ،العيشمة أفمخادمغ وجية نطمخ  اإلثشيةب الستعمقة بنابالجػ  ا  متػسص ا  ىشاك اىتسام أنّ  إلى( مسا يذيخ 3.19) الحدابي 
بعسممل جيممج فممي جممحب سشطسممات ال اتإدار وقيممام  اصحتممخام الممحات عشممج السممػضفيغ. ثمملالعخقيممة فممي العسممل م األصممػلد يممتعد  الجػانممب

 .التي يحسميا مغ مػششويات وتػضيفيا واىتساميا بعادات السػضف وثقافاتو والقيع قماأل
الحدممابية جمماءت متػسممصة صحيممث بمممغ الستػسممط  األوسمماط أنّ  إلممى( 2الجممجول) أشممار بالسدممتػػ التعميسمميوفيسمما يتعمممق 

العيشمة  أفمخادمغ وجيمة نطمخ بالسدتػػ التعميسي الستعمقة  الجػانبب ا  متػسص ا  ىشاك اىتسام أنّ  إلى( مسا يذيخ 3.19) الحدابي 
واتخمماذ  ،رئمميذ الفخيممق جسيممع األعزمماء بغممس الشطممخ عممغ مدممتػاىع التعميسممي فممي صحممل السذممكالت كإشممخا الجػانممبومممغ ىممحه 

إجازة دراسية مجفػعة األجخ لمسػضفيغ الحيغ يصػرون مدتػاىع التعميسي وتييئة فخص لمشسػ والتقمجم لمسمػضفيغ  القخارات. وتػفيخ
 الحيغ لجييع مدتػػ مشخفس في التعميع.

  القهى العاممة تشّهعالسعيارية لفقرات  االنحرافاتدابية و الح األوساط( 2جدول رقم )
الر
 قم

السته  الفقرات
سط 
الحدا
 بي 

حراناال 
ف 
السعيار 

 ي

السدتهى 
بالشدبة 
 لمستهسط

  االجتساعيّ الشهع 
عسمية  في  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات  إدارةالتسييد بيغ السػضفيغ مغ قبل   .1

 الجشذ.عمى أساس  مشخفس التػضيف
 متػسط 0.72 2.39

بذكل جيج لجحب الشداء  األردنالستحجة العاممة في  األمعلسشطسات العامة  دارةاإلتعسل   .2
 وتػضيفيغ.

 مختفع 0.87 3.80
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 مختفع 0.77 3.73 .إناثا   أوػا ذكػرا كانيعامل جسيع السػضفيغ معاممة عادلة ، سػاء   .3
فخص لمشسػ والتقجم لمسخأة  األردنالعاممة في  الستحجة األمعلسشطسات العامة  دارةاإلتسشح   .4

 السػضفة فييا.
 مختفع 0.69 3.67

التصػيخ الػضيفي الحؼ  األردنالستحجة العاممة في  األمعلسشطسات العامة  دارةاإلتذجع   .5
 يذسل الشداء فييا.

 مختفع 0.76 3.67

مشطسات  إدارةقبل  مغيغ الجشدعسل متصمبات  ةيتع تصػيخ بخنامج لمتجريب والتصػيخ لتمبي  .6
 .األردنالستحجة العاممة في  األمع

 مختفع 0.84 3.80

الستحجة العاممة في  األمعمشطسات ؼ مع الخجل في صشع القخار في أو تذارك السخأة بالتد  .7
 . األردن

 مختفع 0.77 3.91

 معاألمشطسات  إدارةية بالشدبة لمخجال والشداء مغ قبل أو السعسػل بيا متد داءاألمعاييخ   .8
 . األردنالستحجة العاممة في 

 مختفع 0.65 3.89

 مختفع 0.55 3.80   األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  االجتساعيّ  تشّػعالا إيجابي صحػل أنّ   .9
 متهسط 3.62 االجتساعيّ سط العام لفقرات الشهع السته 

  العسري  تشّهعال
متكافئة لمتجريب وتصػيخ  ا  فخص  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات  إدارةتتيح   .11

 عسخ.السدار الػضيفي بغس الشطخ عغ ال
  متػسط 0.84 2.64

جسيع األعزاء مغ   األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات يزع قادة الفخق في   .11
 مختمف األعسار في صحل السذكالت وصشع القخار.

 متػسط 0.97 3.28

 متػسط 0.76 2.84 ا بعيجة عغ الرخاع في العسلإلييتسي أنعسل التي االختالفات العسخية في مجسػعة ال  .12
الستحجة  األمعمشطسات أشعخ بػجػد التخابط مع العامميغ مغ مختمف الفئات العسخية في   .13

  األردنالعاممة في 
 متػسط 0.95 2.84

حجة العاممة الست األمعلسشطسات العامة  دارةاإلالحؼ تشتيجو  العسخؼ  تشّػعالا إيجابي صحػل أنّ   .14
 . األردنفي 

 متػسط 0.84 3.54

 متهسط 3.02 العسري  تشّهعالالستهسط العام لفقرات 
 (اإلثشيةعرق )لا

بعسل جيج في جحب   األردنالستحجة العاممة في  األمعلسشطسات العامة  دارةاإلتقػم   .15
 يات وتػضيفيا.قماأل

 تػسطم 0.75 3.62

 مختفع 0.88 3.89 ام الحات عشج السػضفيغ.تعدز اصػلي العخقية في العسل مغ اصحتخ   .16
بعادات السػضف وثقافاتو  األردنالستحجة العاممة في  األمعلسشطسات العامة  دارةاإلتيتع   .17

 والقيع التي يحسميا مغ مػششو.
 تػسطم 0.64 3.34

متكافئة لمتجريب والتصػيخ  ا  فخص  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات  إدارةتتيح لي   .18
 الػضيفي بغس الشطخ عغ عخقي.

 متػسط 0.62 2.78

أعزاء مغ مختمف  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات يذسل قادة فخيقي في   .19
 صػليع العخقية.ذكالت وصشع القخار بغس الشطخ عغ أاألعسار في صحل الس

 متػسط 0.87 3.34
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الستحجة  األمعمشطسات في  تعدز المغات السختمفة االترال الفعال بيغ السػضفيغ بفاعمية  .21
  األردنالعاممة في 

 متػسط 0.52 2.59

الستحجة  األمعمشطسات يات العخقية في قمتػجج فخص لمشسػ والتقجم الػضيفي بالشدبة لأل  .21
 متػسط 0.79 3.34 . األردنالعاممة في 

جسيع األعزاء مغ   األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات يذسل رئيذ الفخيق في   .22
 مختمف األعخاق في صحل السذكمة وصشع القخار.

 متػسط 0.58 2.60

 تهسطم 3.19 (اإلثشيةالستهسط العام لفقرات العرق)
 الخمفية التعميسية 

الخمفية  إلى  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات تدتشج خصة التػضيف في   .23
 التعميسية عشج السػضفيغ.

2.59 0.79 
 متػسط

إجازة دراسية مجفػعة األجخ   األردنالستحجة العاممة في  األمعسات مشط إدارةتػفخ   .24
 0.84 3.27 لمسػضفيغ الحيغ يصػرون مدتػاىع التعميسي.

 متػسط

فخصا لمشسػ والتقجم لمسػضفيغ الحيغ   األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات تييئ   .25
 لجييع مدتػػ مشخفس في التعميع.

3.12 0.78 
 متػسط

 متػسط 0.73 2.59 تذجع االختالفات في الخمفية التعميسية عمى زيادة التشافذ بيغ السػضفيغ.  .26
 متػسط 0.97 2.84 مشخفزة كانتذا لثقة بدبب خمفيتي التعميسية صحتى إأشعخ با  .27
جسيع األعزاء بغس  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات يذسل رئيذ الفخيق في   .28

 ميسي في صحل السذكالت واتخاذ القخارات.الشطخ عغ مدتػاىع التع
3.33 0.68 

 متػسط

ية عشجما و االسػضفيغ معاممة متد األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات  إدارةتعامل   .29
 0.74 2.56 في الخمفية التعميسية ليع. تشّػعاليتعمق األمخ ب

 متػسط

 متهسط 2.91 الستهسط العام لفقرات السدتهى التعميسي
 متهسط 3.18 مجتسعة القهى العاممة تشّهعط  العام لفقرات الستهس

 األردنالستحدة العاممة في  األمملسشظسات  ةاإلستراتيجيالرشاقة 
، صحيمممث بممممغ تػسمممصا  قمممج جممماء م (ةاإلسمممتخاتيجي)الخشممماقة الستغيمممخ التابع بعمممادالستػسمممط الكممممي أل أنّ ( 3يتزمممح ممممغ الجمممجول رقمممع )

تالىمما فممي السختبممة  ،(3.53لممى بستػسممط صحدممابي )و فممي السختبممة األسمميػلة السممػارد اءت ( ، وقممج جمم 3.38الستػسممط الحدممابي )
بستػسمط  ةاإلسمتخاتيجيالحداسمية فقمج مثميما بعمج  األخيمخةالسختبمة  أمما( 3.40بستػسمط صحدمابي بممغ )االلتمدام الجسعمي بعمج  الثانية

 األممممعمشطسمممات  أنّ الستػسمممصة يعشمممي  ةيجياإلسمممتخاته الجرجمممة ممممغ الخشممماقة ، ولعمممل ضيمممػر ىمممح( وجممماء متػسمممصا  3.22صحدمممابي )
فمي بعمج الحداسمية  وخرػصما   ،ةاإلستخاتيجيالخشاقة فييا لستغيخ  بعادرفع مدتػػ ىحه األ إلىتحتاج  األردنالستحجة العاممة في 

 . وبسا يتػافق مع واقع البيئة التي تعسل فييا ىحه السشطسات، ةاإلستخاتيجي
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 ةاإلستراتيجيالرشاقة السعيارية لفقرات  االنحرافاتبية و الحدا األوساط( 3جدول رقم )
الستهسط  الفقرات الرقم

 الحدابي
 االنحراف
 السعياري 

السدتهى 
بالشدبة 
 لمستهسط

 Strategic Sensitivity  ةاإلستراتيجيالحداسية 
 متػسط 0.67 2.89 الستحجة استخاتيجية مفتػصحة مع رسالة وغايات واسعة. األمعتصبق مشطسات   .31

31.  
الستحجة الجػدة العالية والحػار الجاخمي باالعتساد عمى ثقافة  األمعتعتسج مشطسات 

 الحػار
 متػسط 0.85 3.12

يجاد لغة تشطيسية الستحجة الجػدة العالية والحػار الجاخمي  إل األمعتعتسج مشطسات   .32
 متػسط 0.94 3.45 مذتخكة

33.  
 األعسالار الجاخمي في وصحجات الستحجة الجػدة العالية والحػ  األمعتعتسج مشطسات 

 ةاإلستخاتيجي
 متػسط 0.82 3.22

34.  
 إدارةمغ خالل   ةاإلستخاتيجيالستحجة عمى زيادة اليقطة  األمعمشطسات  إدارةتعسل 

 التججيج
 متػسط 0.77 2.89

35.  
مغ خالل التعمع  ةاإلستخاتيجيالستحجة عمى زيادة اليقطة  األمعمشطسات  إدارةتعسل 

 مغ العسالء
 متػسط 0.68 3.66

عمى مغ خالل مدح البيئة الخارجية  ةاإلستخاتيجيزيادة اليقطة عمى  دارةاإلتعسل   .36
 نصاق واسع

 متػسط 0.54 3.45

37.  
مغ خالل  البحث عغ السعخفة  ةاإلستخاتيجيعمى زيادة اليقطة  دارةاإلتعسل 

 والفحز كجدء مغ السيام األساسية لمعامميغ
 مختفع 0.52 3.67

 متػسط 0.94 2.76 مغ خالل  تجويخ السػضفيغ خارجيا   ةاإلستخاتيجيمى زيادة اليقطة ع دارةاإلتعسل   .38

39.  
مغ خالل عقمية تعتسج تشفيح التغييخ  ةاإلستخاتيجيعمى زيادة اليقطة  دارةاإلتعسل 

 السدتسخ
 متػسط 0.88 2.82

 متػسط 0.59 3.54 مغ خالل  زيادة الشذاط السبادر ةاإلستخاتيجيعمى زيادة اليقطة  دارةاإلتعسل   .41
 متهسط 3.22 السحددة  ةاإلستراتيجيالستهسط العام لفقرات بعد 

االلتزام الجسعي  Collective Commitment 
 متػسط 0.77 3.42 عزائوا عاليا بيغ أ الخمفيات يخمق تفاىس تشّػعالعميا الس دارةاإلتججيج فخيق   .41
 متػسط 0.82 3.25 ة مذاركات بفخيق ثابتشّػعتالعميا ذات الخمفيات الس دارةاإليخمق تججيج فخيق   .42
شخاف الستعجد لمسشطسة السذتخك واالعتساد الستبادل عبخ األ األعساليحجد ججول   .43

 3.67 كسميابأ
 مختفع 0.69

 مختفع 0.54 3.77 عجاد ججول أعسال مذتخك واعتساد متبادل عبخ ىيكل شبكي لمسشطسة بأكسميايتع إ   .44
 متػسط 0.67 3.45 خكدية كأسمػب لمقيادة. يتع اتخاذ القخارات الالم  .45

37



 

 متػسط 0.72 2.89 العميا مغ قبل كشسط لمقيادة  دارةاإلىشاك ثقة في فخيق   .46
 متػسط 0.86 2.77 السفتػصحة كأسمػب لمقيادة. دارةاإلتعتسج الثقافة   .47
 مختفع 0.57 3.86 كأسمػب لمقيادة  والسخونةن و ايعتسج التع  .48
 متػسط 0.64 3.54 ضسغ الفخق كأسمػب لمقيادة وتحخيظ الصاقات الكامشة يتع تعديد دوافع لمعسل   .49

 متهسط 3.40 االلتزام الجسعيالستهسط العام لفقرات بعد 
سيهلة السهارد Resource Fluidity 

 مختفع 0.66 3.77 كفاءات مذتخكة لمسشطسة  البذخّيةيسثل صحخاك راس السال والسػارد   .51
 متػسط 0.62 3.65 بعادمشطسة متعجدة األ البذخّيةسػارد يسثل صحخاك راس السال وال  .51
تقممال خممارج نعمممى التممجويخ الممػضيفي، واال البذممخّيةيدمماعج صحممخاك رأس السممال والسممػارد   .52

 3.42 نصاق السشطسة
 متػسط 0.75

 متػسط 0.85 2.85 يجاد الحجود لشسصية لمعسل في مجسػعات أصغختداعج سيػلة السػارد في إ  .53
 متػسط 0.77 3.42 لسػارد في تذكيل نسصية السػارد السذتخكةتداعج سيػلة ا  .54
 متػسط 0.65 3.55 باالعتساد عمى استخاتيجية الذبكةالسػارد  إلىتسكغ سيػلة السػارد مغ الػصػل   .55
السمممػارد لمقيمممام بمممالتصػيخ السدمممتسخ والتججيمممج  إلمممىتسكمممغ سممميػلة السمممػارد ممممغ الػصمممػل   .56

 3.67 الجاخمي
 مختفع 0.59

 مختفع 0.52 3.82 السػارد في استكذاف الجدء األساسي مغ العسل  إلىػصػل يداعج ال  .57
 مختفع 0.63 3.69  ةاإلستخاتيجيتخريريا لخجمة الغايات  إلىيداعج الحرػل عمى السػارد   .58

 متهسط 3.53 سيهلة السهارد الستهسط العام لفقرات بعد 
 متهسط 3.38  ةاإلستراتيجيالرشاقة  أبعادالستهسط العام لفقرات 

  األردنالستحدة العاممة في  األممالقدرات الديشاميكية لسشظسات 
(، وقج جاء بعج 3.60، صحيث بمغ)ةالستغيخ الػسيط جاء بجرجة متػسص بعادالستػسط العام أل أنّ ( 4يتزح مغ الججول رقع )

بستػسط صحدابي بمغ قجرات التكامل  يةالثان( تاله في السختبة 3.81لى بستػسط صحدابي)و في السختبة األالتذكيل  إعادةقجرات 
التحالف  إدارة جاء فقج  األخيخةالسختبة في  أما(، 3.67وفي السختبة الثالثة بعج قجرات التعمع بستػسط صحدابي بمغ )( 3.73)

 .(3.18بستػسط صحدابي)
 القدرات الديشاميكية السعيارية لفقرات االنحرافاتالحدابية و  األوساط( 4جدول رقم )

 فقراتال الرقم
 

الستهسط 
 الحدابي

 االنحراف
 السعياري 

السدتهى 
 بالشدبة لمستهسط

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

 فييا.
 متػسط 0.77 3.54

 مختفع 0.65 3.77 لخفع مدتػػ ميارات مػضفييا. شطستشا بخامج تجريب داخمية متكخرةتقجم م  .61
اء ذنإمغ خالل  وخارجيا   تكخر مشطستشا السذاركة في السعخفة داخميا    .61

 مجسػعات لمتعمع.
 مختفع 0.84 3.82
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 متػسط 0.72 3.55 السختمفة. تشذأ مشطستشا بخامج تعمع مذتخكة بيغ اإلدارات  .62
 مرتفع 3.67 قدرات التعمم الستهسط العام لفقرات

 قدرات التكامل 
ستشا عمى جسع معمػمات عغ العسالء والدػق يتع التخكيد مغ قبل مشط  .63

 .السحتسل الستكذافو
 متػسط 0.77 3.66

شخكات متخررة لجسع السعمػمات عغ الرشاعة التخاذ  مشطستشا تػضيف  .64
 .اإلدارؼّ قخار ال

 متػسط 0.82 3.44

جيا الرشاعة التي تعسل فييا  لتصػيخ تكشػلػ  تخكد مشطستشا عمى تكامل  .65
 خجمات ججيجة.

 مختفع 0.69 3.88

تؤسذ مشطستشا لحاكخة تشطيسية وتكامل األساليب والتجارب التاريخية لمتعامل   .66
 .مع نذاشاتيا

 مختفع 0.73 3.95

 مرتفع 3.73 قدرات التكاملالستهسط العام لفقرات 
 التذكيل إعادةقدرات 

 طمتػس 0.81 3.55 .فييا البذخّيةتػزيع السػارد  عادةات واضحة إلإجخاءلجػ مشطستشا   .67
 مختفع 0.85 3.84 .لجػ مشطستشا استجابة تشطيسية سخيعة لتغيخات الدػق   .68
 مختفع 0.73 3.94 .لجػ مشطستشا استجابة تشطيسية سخيعة لمسشافديغ عمى مدتػػ الرشاعة   .69
ن مع السشطسات االخخػ في نفذ و الجػ مشطستشا كفاءة وفاعمية عالية لمتع  .71

 الرشاعة.
 مختفع 0.83 3.91

 مرتفع 3.81 التذكيل إعادةقدرات ام لفقرات الستهسط الع
 التحالف إدارةقدرات 

ات الذخاكة مع إجخاءبذكل فعال لتحجيج فخص و  األعسالتخصج مشطستشا بيئة   .71
 السشطسات.

 متػسط 0.81 3.45

طام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف انتتجسع مشطستشا السعمػمات ب  .72
، البياناتفاقيات الرشاعة، وقػاعج السشتجيات )مثل السعارض التجارية، وات

 (.تخنتنوالسشذػرات، واأل

 متػسط 0.85 2.94

 متػسط 0.73 2.64 تتشبو مشطستشا لتصػرات الدػق التي تخمق فخص التحالف السحتسمة.  .73
 متػسط 0.83 2.51 .ذصة عبخ التحالفات السختمفة تشديقا جيجانّ تشدق مشطستشا األ  .74
 متػسط 0.71 2.77 .ة عبخ مختمف التحالفاتالتشطيسيّ  ستخاتيجياتلجػ مشطستشا تشديق مشيجي لإل  .75
تتبع مشطستشا عسميات محجدة لشقل السعارف برػرة مشتطسة عبخ شخكاء   .76

 .التحالف
 متػسط 0.67 3.65

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

 مختفع 0.55 3.76

 مختفع 0.61 3.68 .ة مغ تحالفاتيا دورياانيوتحميل الخبخات السيجستشا مشطجسع ت  .78
 متهسط 3.18 التحالف إدارةقدرات الستهسط العام لفقرات 
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 متهسط 3.60   القدرات الديشاميكية أبعادالستهسط العام لفقرات 
 اختبار الفرضيات 

الفتخاضمات  البيانماتمالءممة  ضمسان أجل، مغ القبمية تباراتبعس االخ إجخاءحجار الستعجد تع نقبل البجء في تصبيق تحميل اإل
الستعمممممممممجد، وعممممممممممى الشحمممممممممػ التمممممممممالي: تمممممممممع التأكمممممممممج ممممممممممغ عمممممممممجم وجمممممممممػد ارتبممممممممماط عمممممممممال بممممممممميغ الستغيمممممممممخات  االنحمممممممممجارتحميمممممممممل 
( واختبممار VIF()Variance Inflation Factory( باسممتخجام اختبممار معامممل تزممخع التبممايغ )Multicollinearityالسدممتقمة)

( لمقيسمة VIFز معاممل تزمخع التبمايغ )و ا( لكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة، مع مخاعاة عمجم تجمToleranceالسدسػح ) التبايغ
التػزيمع الصبيعمي  البيانماتالتأكمج ممغ اتبماع  يزما  أ(. وتمع 0.05ممغ ) أكبخ( Tolerance( وقيسة اختبار التبايغ السدسػح )10)

قيسة معامل االلتػاء والججول رقمع  كانتذا إتتبع التػزيع الصبيعي  البيانات أنّ  ( مخاعيغSkewnessباصحتداب معامل االلتػاء )
 ( يبيغ نتائج ىحه االختبارات.5)

 ( اختبار معامل تزخم التباين والتباين السدسهح ومعامل االلتهاء5جدول رقم )
 VIF Tolerance Skewness الستغيرات السدتقمة

 0.237- 0.590 1.695 االجتساعيّ الشهع 
 0.262- 0.649 1.542 العسري  تشّهعال

 0.379- 0.605 1.653 اإلثشية
 -0.213 0.758 1.319 الخمفية التعميسية

القهى العاممة   )الشهع  تشّهع( لα≤0.05عشد مدتهى داللة ) إحرائّيةذو داللة  أثر: ال يهجد Ho1لىو الفرضية األ 
الستحدة العاممة في  األممفي مشظسات  ةاإلستراتيجيالرشاقة  لتعميسية( في، والخمفية ااإلثشية، و العسري  تشّهعال، االجتساعيّ 

 .األردن
 ذا ا  أثخ ىشاك  أنّ و  لى،و األ الفخضية الشسػذج العام الختبار صالصحية إلى( 6الججول) في صحرائّيةاإل الشتائج تذيخ

، والخمفية العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ ػع الشىا )أبعادب القػػ العاممة تشّػعل( ≤0.05داللة ) مدتػػ  عشج إصحرائّية داللة
 صحرائّيةاإل الشتائج مغ يتزحصحيث  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  ةاإلستخاتيجيالخشاقة ( في تحقيق التعميسية

، العسخؼ  تشّػعال، الجتساعيّ االقػػ العاممة )الشػع  تشّػع أبعاد أنّ  (t( واختبار) Betaمعامالت ) متابعة ( ومغ6رقع)  الججول في الػاردة
  داللة ) مدتػػ  عشج ( السحدػبةt) قيع ارتفاع بجاللة ةاإلستخاتيجيتحقيق الخشاقة  في دال إصحرائيا   تأثيخ ذات والخمفية التعميسية(

ىا )الشػع عادأبالقػػ العاممة ب تشّػع أنّ  تبيغ (. كسا  0.05داللة ) مدتػػ  (عشج68.174البالغة )  السحدػبة  Fوقيسة (0.05
 تفديخية قػة ، وىيةاإلستخاتيجيمغ التبايغ في تحقيق الخشاقة  (%33.7مقجاره) ما ، والخمفية التعميسية( تفدخالعسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ 

 عمى تشز التي جدئيا   البجيمة الفخضية وتقبل لى،و العجمية األ الفخضية تخفس تقجم الجراسة. مسا نسػذج قػة تعكذ ،متػسصة ندبيا  
، والخمفية العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ ىا )الشػع أبعادالقػػ العاممة ب تشّػع( ل≤0.05عشج مدتػػ داللة) إصحرائّية داللة ذو أثخ "وجػد

 .األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات  ةاإلستخاتيجيالتعميسية( في تحقيق الخشاقة 
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 ةاإلستراتيجيالرشاقة ها في تحقيق أبعادب القهى العاممة تشّهع أثرالستعدد الختبار  االنحدار(نتائج اختبار تحميل 6جدول )

الستغير 
 التابع

 االنحدارمعامالت  تحميل التباين ممخص الشسهذج

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامل 
 التحديد 

F 
 السحدهبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

β  
 االنحدارمعامل 

T 
 السحدهبة

Sig* 
دتهى م

 الداللة

الرشاقة 
 ةاإلستراتيجي

0.749 0.337 68.174 

 4 االنحجار

0.000 

الشهع 
 االجتساعيّ 

0.246 3.923 0.000 

 تشّهعال 160 البػاقي
 العسري 

0.254 5.775 0.000 

 164 السجسػع
 0.275 0.195 0.568 اإلثشية

الخمفية 
 التعميسية

0.457 8.286 0.000 

 (  0.05) عشج مدتػػ  إصحرائّيةثيخ ذا داللة يكػن التأ*
ها )الشهع أبعادالقهى العاممة ب تشّهع( لα≤0.05عشد مدتهى داللة) إحرائّيةذو داللة  أثر: ال يهجد Ho2 الثانيةالفرضية 

حدة العاممة في الست األممفي مشظسات ، والخمفية التعميسية( في القدرات الديشاميكية اإلثشية، و العسري  تشّهعال، االجتساعيّ 
 .األردن

ذو  ا  أثخ ىشاك  أنّ و  ،الثانية الفخضية الشسػذج العام الختبار صالصحية إلى( 7الججول) في صحرائّيةاإل الشتائج تذيخ
، والخمفية العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ ىا )الشػع أبعادالقػػ العاممة ب تشّػع( ل≤0.05داللة ) مدتػػ  عشج إصحرائّية داللة

 الػاردة صحرائّيةاإل الشتائج مغ صحيث يتزح األردنالستحجة العاممة في  األمعلقجرات الجيشاميكية في مشطسات ا التعميسية( في
 تشّػعال، االجتساعيّ القػػ العاممة )الشػع  تشّػع أبعاد أنّ  (t( واختبار) Betaمعامالت ) متابعة ( ومغ7رقع) الججول في

داللة  مدتػػ  عشج ( السحدػبةt) قيع ارتفاع بجاللة القجرات الجيشاميكية في إصحرائيا  دال  تأثيخ ذات ، والخمفية التعميسية(العسخؼ 
(  0.05وقيسة )F  مدتػػ  (عشج28.490البالغة )  السحدػبة ( داللة  0.05كسا .) القػػ العاممة  تشّػع أنّ  تبيغ
، لقجرات الجيشاميكيةامغ التبايغ في  (%22.8) مقجاره ما ، والخمفية التعميسية( تفدخالعسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ ىا )الشػع أبعادب

 الفخضية وتقبل ،جدئيا   الثانيةالعجمية  الفخضية تخفس تقجم الجراسة. مسا نسػذج قػة تعكذ متػسصة ندبيا   تفديخية قػة وىي
ىا)الشػع أبعادػ العاممة بالقػ  تشّػع( ل≤0.05عشج مدتػػ داللة) إصحرائّية داللة ذؼ أثخ "وجػد عمى تشز التي جدئيا   البجيمة

  األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات  القجرات الجيشاميكيةفي  ، والخمفية التعميسية(العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ 
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 القدرات الديشاميكيةها في أبعادالقهى العاممة ب تشّهع ثرالستعدد أل  االنحدار(نتائج اختبار تحميل 7جدول )

الستغير 
 تابعال

 االنحدارمعامالت  تحميل التباين ممخص الشسهذج

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامل 
 التحديد 

F 
 السحدهبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

β  
 االنحدارمعامل 

T 
 السحدهبة

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

القدرات 
 الديشاميكية

0.516 0.228 28.490 

 4 االنحجار

0.000 

الشهع 
 االجتساعيّ 

0.214 3.139 0.000 

 تشّهعال 160 البػاقي
 ي العسر 

0.310 6.365 0.000 

 164 السجسػع
 0.075 0.314 0.038 اإلثشية

الخمفية 
 التعميسية

0.267 4.138 0.000 

 (  0.05) عشج مدتػػ  إصحرائّيةيكػن التأثيخ ذا داللة *
التعمم، )هاأبعاد( لمقدرات الديشاميكية بα≤0.05عشد مدتهى داللة) ةإحرائيّ ذو داللة  أثر: ال يهجد Ho3الفرضية الثالثة

 .األردنالستحدة العاممة في  األممفي مشظسات  ةاإلستراتيجيالرشاقة ( في التحالف إدارةالتذكيل، و  إعادةوالتكامل، و 
 ذا ا  أثخ ىشاك  أنّ و  ة،الثالث الفخضية الشسػذج العام الختبار صالصحية إلى( 8الججول) في صحرائّيةاإل الشتائج تذيخ

( التحالف إدارةالتذكيل، و  إعادةالتعمع، والتكامل، و )ىاأبعادلمقجرات الجيشاميكية ب( ≤0.05داللة ) مدتػػ  عشج إصحرائّية داللة
  في الػاردة صحرائّيةاإل الشتائج مغ صحيث يتزح، األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في 

التذكيل،  إعادةالتعمع، والتكامل، و )ىاأبعادالقجرات الجيشاميكية ب أنّ  (t( واختبار) Betaمعامالت ) متابعة ( ومغ8رقع) لالججو 
 ارتفاع بجاللة األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  دال إصحرائيا   تأثيخ ذات( التحالف إدارةو 

(.   0.05داللة ) مدتػػ  (عشج43.22البالغة ) السحدػبة  F( وقيسة  0.05داللة ) تػػ مد عشج ( السحدػبةt) قيع
 (%37.5مقجاره) ما ختفدّ ( التحالف إدارةالتذكيل، و  إعادةالتعمع، والتكامل، و ) ىاأبعادالقجرات الجيشاميكية ب أنّ  أنّ  تبيغ كسا

 الفخضية تخفس تقجم الجراسة. مسا نسػذج قػة تعكذ سصة ندبيا  متػ  تفديخية قػة ، وىيةاإلستخاتيجيالخشاقة مغ التبايغ في 
لمقجرات ( ≤0.05عشج مدتػػ داللة) إصحرائّية داللة ذؼ أثخ "وجػد عمى تشز التي البجيمة الفخضية وتقبل ة،لثالعجمية الثا

الستحجة  األمعفي مشطسات  ةتخاتيجياإلسالخشاقة ( في التحالف إدارةالتذكيل، و  إعادةالتعمع، والتكامل، و )ىا أبعادالجيشاميكية ب
 .  األردنالعاممة في 
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 ةاإلستراتيجيها في الرشاقة أبعادبدرات الديشاميكية الق أثرالستعدد الختبار  االنحدار(نتائج اختبار تحميل 8جدول )

الستغير 
 التابع

 االنحدارمعامالت  تحميل التباين ممخص الشسهذج

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامل 

 تحديد ال

F 
 السحدهبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

β  
 االنحدارمعامل 

T 
 السحدهبة

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

القدرات 
 الديشاميكية

0.468 0.375 43.22 

 4 االنحجار

0.000 

 0.000 2.721 0.181 التعمم

 0.000 4.896 0.350 التكامل 160 البػاقي

 164 السجسػع

 إعادة
 لالتذكي

0.189 2.981 0.000 

 إدارة
 التحالف

0.134 2.106 0.000 

 (  0.05) عشج مدتػػ  إصحرائّيةيكػن التأثيخ ذا داللة *

ها مجتسعة أبعادالقهى العاممة ب تشّهع( لα≤0.05عشد مدتهى داللة) إحرائّيةذو داللة  أثرال يهجد  Ho4الفرضية الرابعة 
 .األردنالستحدة العاممة في  األممبهجهد القدرات الديشاميكية في مشظسات  مجتسعةا هأبعادب ةاإلستراتيجيالرشاقة  في

السجعػم  AmosV.21باستخجام بخنامج  Path Analysisة بتحميل السدار انالختبار ىحه الفخضية تع االستع
القػػ  تشّػعلوغيخ السباشخ  السباشخ ثخوذلظ لمتحقق مغ وجػد األ، SPSSة االجتساعيّ لمعمػم  صحرائّيةاإل الحدمةببخنامج 

ذ يػضح إ، األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في الجيشاميكية  قجراتالبػجػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في مجتسعة  العاممة
(.   0.05) وىي ذات داللة عشج مدتػػ (، 7.621) السحدػبة Chi2 صحيث بمغت قيسة ،نتائج تحميل السدار( 9)الججول

قيسة الػاصحج  إلىوىػ مقارب Goodness of Fit Index (GFI( )0.897 )مؤشخ مالءمة الجػدة  وبمغت قيسة
وىػ  ،Comparative Fit Index  (CFI( )0.914) وبشفذ الدياق بمغ مؤشخ السػاءمة السقارن (. السالءمة التامة)صحيح
 Root Mean Square Error ofيبي قيسة الػاصحج صحيح. وبمغت قيسة مؤشخ جحر متػسط مخبع الخصأ التقخ  إلىمقارب 

Approximation (RMSEA( )0.00 )الخشاقة ىا مجتسعة في أبعادب القػػ العاممة تشّػعلوقج بمغ التأثيخ السباشخ . لرفخا
تؤثخ في   األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  القػػ العاممة تشّػع أنّ  إلىوىػ ما يذيخ (، 0.741)ةاإلستخاتيجي

في  ةاإلستخاتيجيالخشاقة و تػليج تأثيخ في أنمغ ش القػػ العاممة تشّػعزيادة االىتسام ب نّ إ، وبالتالي فةاإلستخاتيجية الخشاق
في  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في الجيشاميكية مقجرات ل. وبحات الدياق بمغ التأثيخ السباشخ األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات 
 ةاإلستخاتيجيالخشاقة تؤثخ في الجيشاميكية قجرات ال أنّ  إلىوىػ ما يذيخ (، 0.817)األردنعاممة في الستحجة ال األمعمشطسات 

الخشاقة في تحقيق  القػػ العاممة تشّػعل، وقج بمغ التأثيخ غيخ السباشخ األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات 
 تشّػعفي تعديد تأثيخ الجيشاميكية قجرات اليؤكج الجور الحؼ تمعبو وىػ ما (، 0.612)الجيشاميكيةقجرات البػجػد  ةاإلستخاتيجي

السحدػبة لسعامل  T. كسا بمغت قيسة  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات في  ةاالستخاتجيالخشاقة في  القػػ العاممة
(،   0.05) داللة عشج مدتػػ وىي ذات ( 8.791) (ةاإلستخاتيجيالخشاقة   القػػ العاممة تشّػع)ل و تأثيخ السدار األ
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وىي ( 12.210( )ةاإلستخاتيجيالخشاقة  الجيشاميكية قجرات ال)ي ناالسحدػبة لسعامل تأثيخ السدار الث Tقيسة بمغت فيسا 
 ةاإلستخاتيجيالخشاقة في  القػػ العاممة تشّػعل ا  ىشاك تأثيخ  أنّ  إلىوىحه الشتيجة تذيخ  (،  0.05) ذات داللة عشج مدتػػ 

 تشّػعزيادة االىتسام ب نّ إإذ  .كستغيخ وسيط الجيشاميكيةقجرات الفي ضل وجػد  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات ي ف
الخشاقة و تػليج تأثيخ في أنمغ شالقجرات الجيشاميكية بػجػد  األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات مغ قبل  القػػ العاممة

، وىي نتيجة عسمية تداىع بتحقيق جدء مغ أىجاف الجراسة. وعميو تخفس الفخضية العجمية تسشطساليحه ال ةاإلستخاتيجي
ىا مجتسعة في أبعادب القػػ العاممة تشّػعل إصحرائّيةداللة  ؼعمى"وجػد تأثيخ ذ تقبل الفخضية البجيمة التي تشّز و  الخابعة،
  )عشج مدتػػ داللة األردنالستحجة العاممة في  األمعت مشطسافي القجرات الجيشاميكية بػجػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة تحقيق 
0.05 .) 

قدرات البهجهد  ةاإلستراتيجيالرشاقة في تحقيق  القهى العاممة تشّهع أثراختبار تحميل السدار لمتحقق من (9) جدول
 الديشاميكية 

  األردنالستحدة العاممة في  األمممشظسات في كستغير وسيط 

 أنّ البي
Chi2 
 GFI CFI RMSEA ةالسحدهب

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

Direct Effect 
قيم معامالت التأثير 

 السباشر

Indirect 
Effect  
قيسة 
معامل 
التأثير 
غير 
 السباشر

 السدار
T 

 السحدهبة

Sig* 
مدتهى 
 الداللة

القهى  تشّهع
في  العاممة

الرشاقة 
 ةاإلستراتيجي
بهجهد 

قدرات ال
الديشاميكية 
كستغير 
 وسيط 

7.621 0.897 0.914 0.041 0.00
0 

القهى  تشّهع
في  العاممة

الرشاقة 
 ةاإلستراتيجي

0.74
1 

0.612* 

WD 
 
SA 

8.791 0.000 

قدرات ال
الديشاميكية 

الرشاقة في 
 ةاإلستراتيجي

0.817 
DC 
 
SA 

12.21
0 

0.00
0 

 

 يقتخب مغ الػاصحج صحيح أنّ مؤشخ مالءمة الجػدة ومغ السفتخض 
Goodness of Fit Index must 
Proximity to one 

: GFI 

 Comparative Fit Index must يقتخب مغ الػاصحج صحيح أنّ مؤشخ السػاءمة السقارن ومغ السفتخض 
Proximity to one 

: CFI 

تكػن قيستيا  أنّ مؤشخ جحر متػسط مخبع الخصأ التقخيبي ومغ السفتخض 
 0.08 ، 0.05محرػرة بيغ 

Root Mean Square Error of 
Approximation 

: RMSEA 

 Workforce Diversity : WD القػػ العاممة تشّػع
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 Dynamic Capabilities : DC الجيشاميكيةقجرات ال
 Strategic Agility : SA ةاإلستخاتيجيالخشاقة 

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

 فيسا يمي:  تمجسػعة نتائج تسثم إلىج تػصمت الجراسة لق
بجسيمع  جماءت متػسمصة،  األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعمشطسات في  القػػ العاممة تشّػعمدتػػ  أنّ  إلىت الشتائج أشار  .1

عمامميغ فمي ال فخاداألشعػر  إلىوتعدػ ىحه الشتيجة  ( ،خمفية التعميسيةوال اإلثشيةو  ،العسخؼ  تشّػعال، االجتساعيّ الشػع ىا )أبعاد
 إلمىمخد ذلظ و  ،في القػػ العاممة يذػبو بعس السسارسات في ىحه السشطسات تشّػعال أنّ  األردنالستحجة في  األمعمشطسات 

غيمخ مشفتحمة عممى الثقافمات االخمخػ  ،مما بيئمة جاممجة نػعما   إلمىيا تدتشج نّ إصحيث ، ىحه السشطساتواقع البيئة التي تعسل فييا 
فيسمما يتعمممق بتػضيممف  معطممع فقممخات ىممحا البعممج جمماء بالسدممتػػ السختفممع أنّ وبممالخغع مممغ ، فممي القممػػ العاممممة تشممّػعالز التممي تعممد 

ؼ بمميغ و اوالسذمماركة بالتدمم االجتسمماعيّ الشممػع  إلممىوتقممجيع فممخص الشسممػ دون الشطممخ  ،والسعاممممة العادلممة بمميغ السممػضفيغ ،الشدمماء
تاصحمة وفيسما يتعممق بإ .جماءت بسدمتػػ متػسمط االجتسماعيّ تػضيف عممى اسماس الشمػع بالالفقخة الستعمقة  أنّ ال الخجل والسخاة، إ

الفمممخص الستكافئمممة لمتمممجريب وتصمممػيخ السدمممار المممػضيفي، وتذمممكيل فمممخق العسمممل بغمممس الشطمممخ عمممغ العسمممخ فمممي صمممشع القمممخار، 
ءت جسيعيما بالسدمتػػ فقمج جما ،في الفئمات العسخيمة تشّػعالو  ،خفاض مدتػػ الرخاع بخرػص التبايغ في الفئات العسخيةانو 

 ،يات وتػضيفيا واصحتخاميماقممغ قبل السشطسات لأل ا  ىشاك جحب أنّ فقج بيشت الشتائج  ،ثشيب اإلانما يتعمق بالج أماالستػسط ، 
تاصحمة السشطسمات لمفمخص الستكافئمة لمتمجريب والتصمػيخ ، وإالتمي يحسميما السػضمف ممغ مػششمو ،ل العمادات والثقافمات والقميعوتقبّ 

يممة فمي ىممحه السشطسمات ومممغ مختمممف لمسخاكممد القياد اإلثشيمةمختمفممي  فمخاداألوكممحلظ شممسل  ،العمخق عممغ س الشطمخ المػضيفي بغمم
جمماء  خيممخا  وأ .بممالخغع مممغ اخممتالف لغمماتيع ،صممػليع العخقيممة، وصممشع القممخار بغممس الشطممخ عممغ أفممي صحممل السذممكالتعسممار األ

السشطسممات تدممشج خصممة  أنّ  إلممىالبعممج  أشممارصحيممث  ،متػسممصا   يزمما  ق بالبعممج صحممػل الخمفيممة التعميسيممة أفيسمما يتعممم تشممّػعالمدممتػػ 
الخمفية التعميسية عشج السمػضفيغ، وتسمشح إجمازة دراسمية مجفػعمة  إلى األردنالستحجة العاممة في  األمعلمتػضيف في مشطسات 

يغ لمجييع مدمتػػ المح ،لمشسمػ والتقمجم لمسمػضفيغ تييمئ السشطسمات فخصما  و األجخ لمسمػضفيغ المحيغ يصمػرون مدمتػاىع التعميسمي، 
لجسيمع األعزماء فمي  تعديمدا   ،مشخفس في التعميع، كسا تذخك السػضفيغ في فخق العسل بالخغع مغ تمجني خمفيماتيع التعميسيمة

تعامممل السممػضفيغ فييمما معاممممة   األردنالستحممجة العاممممة فممي  األمممعمشطسممات  إدارة أنّ صحممل السذممكالت واتخمماذ القممخارات، كسمما 
 في الخمفية التعميسية ليع. تشّػعالمخ بية عشجما يتعمق األو امتد

جمماءت  ةاإلسمتخاتيجيالخشماقة لسدمتػػ  األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعمشطسمات فمي  السمػضفيغترمػرات  أنّ بيشمت الشتمائج  .2
فمي  وخرػصما   ،االلتمدام الجسعميفقمخات مدمتػػ عممى  عممىسبحمػثيغ أللجابمات اتخكمد إ إلمىالسدتػػ  أشارصحيث  ،متػسصة

 سميػلة السمػارد، وتالىما التخكيمد عممى التغييمخ لمتججيمج إلمىتدمعى  ،والسخونة كأسمػب لمقيادة باعتبارىا قيادة تحػيميةن و االتع
عمممى بعممج جمماء  خيممخا  وأالسممػارد فممي استكذمماف الجممدء األساسممي مممغ العسممل  إلممىب الستعمممق بالػصممػل نممابممالتخكيد عمممى الج

مممغ خممالل  البحممث عممغ السعخفممة والفحممز كجممدء مممغ  ةاإلسممتخاتيجييقطممة زيممادة ال أنّ الممحؼ اعتبممخ  ،ةاإلسممتخاتيجيالحداسممية 
مشطسمات في  السبحػثيغمغ مشطػر  ةاإلستخاتيجيالخشاقة ضيػر ىحا القجر السختفع مغ  إلىالسيام األساسية لمعامميغ يؤدؼ 

سمات الشاجحمة التمي يحمجث فييما الشجاح صفة مالزممة لمسشط نّ أل ،يجابيا  إ يعج مؤشخا   وىحا ،األردنالستحجة العاممة في  األمع
 .جاز السيامنفي مجال الحرػل عمى السعخفة إل وخرػصا   نػع مغ التػافق بيغ الفخد والسشطسة

جماءت بجرجمة الجيشاميكيمة قمجرات ال أنّ  األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعمشطسمات في السبحػثيغ ترػرات  أنّ بيشت الشتائج  .3
ة الدمخيعة التشطيسّيمباالسمتجابة  الستعمقمة الجػانبالتذكيل وتع التخكيد فيو عمى  إعادةج بع لىو ة. وقج اصحتل السختبة األختفعم

ب الكفممماءة انممميتعممممق بالسشافدممميغ عممممى مدمممتػػ الرمممشاعة، وتعديمممد جػ  لسممماة الدمممخيعة التشطيسّيممملتغيمممخات الدمممػق، واالسمممتجابة 
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ؼ ممممغ صحيمممث و ابالتدممم الثانيمممةصحتمممل السختبمممة وا خمممخػ فمممي نفمممذ الرمممشاعة.ن ممممع السشطسمممات األو اوالفاعميمممة بجرجمممة عاليمممة لمتعممم
تقمجيع و  ذماء مجسػعمات لممتعمعإنممغ خمالل  وخارجيما   السذاركة في السعخفة داخميا  الستعمقة بالتعمع مغ صحيث  بعادالسدتػػ األ

د عمممى تكامممل تكشػلػجيمما يمموالتخك. لخفممع مدممتػػ ميممارات السممػضفييغ فممي السشطسممات السبحػثممة بممخامج تممجريب داخميممة متكممخرة
وتكاممممل األسممماليب والتجمممارب  ،سممميذ لمممحاكخة تشطيسيمممة، والتأرمممشاعة التمممي تعسمممل فييممما السشطسمممات لتصمممػيخ خمممجمات ججيمممجةال

جممماء بعمممج التحمممالف بمممالتخكيد عممممى قيمممام السشطسمممات  خيمممخا  وأ التاريخيمممة لمتعاممممل ممممع الشذممماشات التمممي تعسمممل فييممما السشطسمممة.
يممة مممغ تحالفاتيمما ناوأيممغ صحممجث الخصممأ، وتحميممل الخبممخات السيجباسممتعخاض دورؼ لتحالفاتيمما لفيممع ممما تقممػم بممو بذممكل صممحيح 

 بذكل دورؼ. 
ات نتمائج أشمار ، فقمج ةاإلسمتخاتيجيالخشاقة ىا في تحقيق أبعادب القػػ العاممة تشّػعل تأثيخات ميسة وذات داللة إصحرائّية ىشاك .4

%، 25.4%،  24.6خت عمى التػالي ما مقجاره )فدة الخمفية التعميسيّ ، و العسخؼّ  تشّػعالو ، االجتساعيّ الشػع  أنّ  إلىالتحميل 
القػػ  تشّػعبام ىشاك اىتس كانو كمسا أنّ ويدتشتج مغ ذلظ  (.ةاإلستخاتيجيالخشاقة %( مغ التبايغ في الستغيخ التابع )45.7و

. وقمج اتفقمت األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعمشطسمات فمي  ةاإلسمتخاتيجيالخشماقة عدز ذلظ ممغ  ،ىا وتفعيمياأبعادب العاممة
 Barrington and)مغ صحيث التأثيخ ودراسة  االجتساعيّ (، صحػل الشػع 2002) .Kochan et alىحه الشتائج مع دراسة 

Troke, 2001)   إليموت أشمار ومما  (Kundu, 2003) ة التمي تػضمف السمخأة تشّػعمالسشطسمة ذات القمػػ العامممة الس أنّ ممغ
 Jayne andغ األسمػاق الستخررمة. فمي صحميغ اختمفمت ممع نتمائج دراسمة يمات يدماعج السشطسمة عممى االسمتفادة ممقمواأل

Dipboye (2004 التي ) نتائج إيجابية مثمل زيمادة  إلىال يؤدؼ بالزخورة  االجتساعيّ بحدب الشػع  تشّػعال أنّ  إلىت أشار
ت أشمار التمي Gellner and Stephen (2009 )التحفيمد، وتحدميغ السػاىمب، وبشماء االلتمدام، وتخاجمع الرمخاع. ودراسمة 

نتيجممة االختالفممات فممي القمميع وفممي تفزمميالت الفئممات  جّيممةانتعمممى االىتسممام باإل يممؤثخ سمممبا   أنّ العسممخؼ يسكممغ  تشممّػعال أنّ  إلممى
 .العسخية السختمفة ذات السخجعية السحجدة

ات نتائج تحميل أشار فقج  ،القجرات الجيشاميكيةىا في أبعادب القػػ العاممة تشّػعل إصحرائّيةىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة  .5
( فدخت عمى التػالي ما مقجاره خمفية التعميسيةال، و العسخؼّ  تشّػعالو ، االجتساعيّ الشػع )القػػ العاممة تشّػع أبعاد أنّ  إلى

القػػ  تشّػع أنّ  إلىوىحا يذيخ (. القجرات الجيشاميكية%( مغ التبايغ في الستغيخ التابع)26.7%، و%31.0،  21.4)
 إدارةالتذكيل، و  إعادةالتعمع، والتكامل، و لشيا الجراسة في مجاالت و اىا التي تشأبعاددز القجرات الجيشاميكية بالعاممة يع

مغ  يحث نػعا   تشّػعالىحا  أنّ القػػ العاممة يعدز التعمع في السجاالت السعخفية والسيارية ، كسا  اتيػ ، بسعشالتحالف
ل استسخارية لمعسمية مسا يذكّ  ،األردنالستحجة العاممة في  األمعييا مشطسات التي تعسل ف ،ذصة السختمفةنالتكامل بيغ األ

ة عمى و عال ،قدام والػصحجات العاممة في السشطسات السبحػثةتذكيل األ إعادةويجفع باتجاه  ،ذاشاتشالتجاؤبية بيغ ىحه ال
ات الذخاكة مع إجخاءلتحجيج فخص و  بذكل فعال األعسالالتحالف التي تتعمق بسجاالت رصج السشطسة لبيئة  إدارةتعديد 

تطام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف انخخػ العاممة في مجال الرشاعة، وجسع السشطسة لمسعمػمات باأل السشطسات
مغ خالل التشديق  ،التي تخمق فخص التحالف السحتسمة ،تصػرات الدػق  إلىتباه السشطسة ان إلىضافة باإل ،السشتجيات
ة مع التحالفات في السشطسات التشطيسيّ  اتاإلستخاتيجيوبسا يحقق مشيجية  ،التحالفات السختمفة ذصة عبخنالجيج لأل
وكل ذلظ يتع مغ خالل اتباع عسميات محجدة لشقل السعارف برػرة مشتطسة عبخ شخكاء التحالف، واستعخاض  ،الستحالفة

ية مغ انسات السبحػثة عمى تحميل الخبخات السيجدورؼ لمتحالفات لفيع ما تقػم بو بذكل صحيح وبسا يعدز مغ قجرة السشط
 .تحالفاتيا دوريا  

ت نتمائج أشمار ، فقمج ةاإلسمتخاتيجيالخشماقة ىما فمي تحقيمق أبعادبالجيشاميكيمة مقجرات ل إصحرائّيةىشاك تأثيخات ميسة وذات داللة  .6
( فدمممخت عممممى التحمممالف إدارةلتذمممكيل، و ا إعمممادةالممتعمع، والتكاممممل، و )القمممجرات الجيشاميكيمممة الستسثممممة فمممي أبعممماد أنّ  إلمممىالتحميممل 
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(. ةاإلسممممتخاتيجيالخشمممماقة ( مممممغ التبممممايغ فممممي الستغيممممخ التممممابع )13.4، %18.9%، و35.5%،  18.1التممممػالي ممممما مقممممجاره )
الخشماقة يمة تحقيمق كانم، عمدز ذلمظ ممغ إىما وتفعيميماأبعادبالقجرات الجيشاميكيمة ب ماىشاك اىتس كانو كمسا أنّ ويدتشتج مغ ذلظ 

خ البعج الستعمق بالتكامل ممغ يىع بعج مغ صحيث التاثوقج تسثل أ . األردنالستحجة العاممة في  األمعمشطسات  في ةيجياإلستخات
عسمالء والدمػق السحتسمل الستكذمافو، وتػضيفيما سعمػممات عمغ الالعممى جسمع  السبحػثمة تاسشطسالصحيث يتع التخكيد مغ قبل 

عمممى الدممميع، وتخكيدىمما عمممى  اإلدارؼّ اممممة فييمما  التخمماذ القممخار الع جسممع السعمػمممات عممغ الرممشاعةفممي ذممخكات متخررممة ل
ب لمحاكخة تشطيسيمة وتكاممل األسماليب والتجمار ، وتأسيدميا تكامل تكشػلػجيا الرشاعة التي تعسل فييما  لتصمػيخ خمجمات ججيمجة

التذممكيل مممغ صحيممث قممجرة  إعممادةبعممج  كممانف ،تممأثيخ أعمممىي الممحؼ صحمماز عمممى انالبعممج الثمم أممماالتاريخيممة لمتعامممل مممع نذمماشاتيا، 
ة الدممخيعة لتغيممخات الدممػق، التشطيسّيممفييمما، واالسممتجابة  البذممخّيةتػزيممع السممػارد  عممادةات واضممحة إلإجممخاءالسشطسممات باتباعيمما 

خمخػ فمي نفمذ الرمشاعة التممي ن ممع السشطسمات األو اوالسشافدميغ عممى مدمتػػ الرمشاعة وتحقيقيما كفماءة وفاعميمة عاليممة لمتعم
لسعخفمة تعمدز بمخامج متكمخرة لمتعمع اب نمافقج صحازت عمى البعج الثالث مغ صحيمث التماثيخ فمي جػ  ،عات التعمّ قجر  أماتعسل فييا. 

لخفممع مدممتػػ ميممارات السممػضفيغ وتكممخار  بممخامج تممجريب داخميممة متكممخرةوتقممجيع السشطسممات السبحػثممة  ،عمممى مدممتػػ الرممشاعة
 إدارةقممجرات  أممامذمتخكة لممتعمع بميغ اإلدارات السختمفمة.  ذمماء مجسػعماتنإممغ خمالل  وخارجيما   السذماركة فمي السعخفمة داخميما  

خفمماض السشطسممات ناوتسثممل ذلممظ ب ةاإلسممتخاتيجيثيخ فممي الخشمماقة مممغ صحيممث التممأ األخيممخةفقممج صحممازت عمممى السختبممة  ،التحممالف
 نتطام.االسبحػثة بتصػرات الدػق وعسميات التشديق الفعال وجسع السعمػمات عغ الذخكاء ب

قمجرات الممغ خمالل  ةاإلسمتخاتيجيالخشماقة ىا في تحقيمق أبعادب القػػ العاممة تشّػعل إصحرائّيةوذات داللة  ىشاك تأثيخات ميسة .7
قمممجرات الىممما مجتسعمممة فمممي أبعادب القمممػػ العامممممة تشمممّػعل ا  مباشمممخ  ا  ىشممماك تمممأثيخ  أنّ  إلمممىات نتمممائج التحميمممل أشمممار ، فقمممج الجيشاميكيمممة
زيمادة االىتسمام  نّ إ، وبالتمالي فمةالجيشاميكّيمقمجرات التمؤثخ فمي  القػػ العاممة عتشػّ مسارسات  أنّ  إلى، وىػ ما يذيخ الجيشاميكية

. وبمحات الدمياق ىشماك تمأثيخ ىما السجروسمةأبعادالجيشاميكيمة ب قجراتالو تػليج تأثيخ في أنمغ ش القػػ العاممة تشّػعبسسارسات 
، وىمػ مما يذميخ األردنالستحمجة العامممة فمي  األممعمشطسمات فمي  ةاإلسمتخاتيجيالخشماقة فمي تحقيمق الجيشاميكمة مقمجرات لمباشخ 

، كسما تبميغ األردنالستحجة العامممة فمي  األمعفي مشطسات  ةاإلستخاتيجيالخشاقة تؤثخ في تحقيق الجيشاميكية قجرات ال أنّ  إلى
، وىمػ الجيشاميكيمةرات قمجالبػجمػد  ةاإلستخاتيجيالخشاقة في تحقيق  القػػ العاممة تشّػعغيخ مباشخ لسسارسات  ا  ىشاك تأثيخ  أنّ 

 الخشمممماقة  فممممي تحقيممممق القممممػػ العاممممممة تشممممّػعفممممي تعديممممد تممممأثيخ مسارسممممات القممممجرات الجيشاميكيممممة ممممما يؤكممممج الممممجور الممممحؼ تمعبممممو 
مشطسممات و كمسمما اىتسممت أّنممكستغيممخ وسمميط. ويدممتشتج ممغ ذلممظ   األردنالستحممجة العامممة فممي  األمممعمشطسممات فممي  ةاالسمتخاتجي

الخشمممماقة عكممممذ ذلممممظ فممممي تحقيممممق ناكمسمممما  ،ومارسمممماتياالجيشاميكيممممة قممممجرات البعشاصممممخ  األردني الستحممممجة العاممممممة فمممم األمممممع
يمممة كانمممممخ الممحؼ يعمممدز ممممغ إاأل مشطسممات اسمممتخاتيجية ناجحمممة إلمممىليمما نحمممػ التػجمممو وتحػّ  ،ةتشّػعمممألعساليممما الس ةاإلسممتخاتيجي
 . ةتشّػعذصتيا السنعمى السجػ البعيج أل جياإلستخاتيأثيخ صحجاث التإ إلى يا وبيغ السشطسات األخخػ وصػال  التشديق بيش

 التهصيات
 نتائج ، تػصي الجراسة بسا يمي:ضيخه التحميل مغ ما أبشاء عمى 

كػنيسما  ؛والفئمات العسخيمة االجتسماعيّ فمي الشمػع  تشمّػعالتخكمد فييما عممى  ،ضخورة اتباع السشطسمات السبحػثمة سياسمة تػضيمف .1
 .األردنالستحجة العاممة في  األمعفي مشطسات  ةاإلستخاتيجيمغ صحيث التأثيخ في الخشاقة  قلاأل اكانت

تطام عغ الذخكاء السحتسميغ مغ مختمف السدتػيات، والتشبو لتصمػرات ناالعسل مغ قبل السشطسات عمى تجسيع السعمػمات ب .2
فممي مشطسممات  ا جيممجا  يتشدمميقو  ،ذممصة عبممخ التحالفممات السختمفممةناألالدممػق التممي تخمممق فممخص التحممالف السحتسمممة، مممع تعديممد 

 .  األردنالستحجة العاممة في  األمع
يمخ يمغ خالل عسمية تعتسمج التغ مغ خالل  تجويخ السػضفيغ خارجيا   ةاإلستخاتيجيعمى زيادة اليقطة  دارةاإلالتخكيد مغ قبل  .3

 قيادة.السفتػصحة كشسط لم دارةاإلوتعديد الثقة في الفخق العاممة في السشطسات السبحػثة بتصبيق مبادغ  ،السدتسخ
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يمة التمأثيخ فمي القمجرات الجيشاميكيمة كانمالسشطسات السبحػثة كػنو يعمدز ممغ إفي  اإلستخاتيجيتعديد مفيػم مسارسات التعمع  .4
  .الستحجة العاممة في السشطسة األمعفي مشطسات 

ي السشطسمات السبحػثمة في فمخق العسمل فم تشّػعال أثخليا الجراسة ، مثل و اخخػ لع تتشل متغيخات أو ادراسات مذابية بتش إجخاء .5
الستحممجة  األمممعمشطسممات  فممي ةاإلسممتخاتيجيىمما فممي الحممج مممغ السخمماشخ أثخ لممع تممجرس وتحجيممج  ،خممخػ صممشاعة أ فممي مجمماالت أو

 .األردنالعاممة في 
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