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  على اإلب�اع ال�����ي في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردنأث� رشاقة الق�� العاملة 

 

  ة�اد �ه ال�واش�إ

  

  ال�ل�� 

على اإلب�اع ال�����ي في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب ه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� رشاقة الق�� العاملة     

م� ) 425(ال�الغ ح��ه  ،وزع� على م���ع ال�راسة ،وم� أجل ت�ق�� ه�ا اله�ف ت� ت���� اس��انة. األردن

واس���م� األسال�� اإلح�ائ�ة ال��اس�ة �غ�ض ت�ل�ل ال��انات،  ،العامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن

لعامل�� في ش��ات لإن م���� ت���� رشاقة الق�� العاملة : وق� ت�صل� ال�راسة إلى ع�د م� ال��ائج أب�زها

 ).4.00(���س� ح�ابي مق�اره �و  ،ق� جاء ب�رجة م�تفعة ،م� وجهة ن�� ال����ث��ج��ب األردن ال�ع�ی� في 

م� وجهة ن�� ال����ث�� ق� جاء اإلب�اع ال�����ي ل�� العامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن إن م���� 

ال��ونة (قة الق�� العاملة ه�اك أث� ذو داللة إح�ائ�ة ل�شا).4.04(و����س� ح�ابي مق�اره ،ب�رجة م�تفعة

األصالة، وال�القة ( ةوأ�عادها ���رة م�ف�دة �ل على ح� ،��ل اإلب�اع ال�����يفي ) ت��ل ضغ�� الع�ل ،ال�ه��ة

ز�ادة ت���� العامل�� : ت�صل� ال�راسة إلى ع�د م� ال��ص�ات، م� أه�ها).اإلن�اج�ة الع�ل�ات وال��ونة، وت����

ت���ع الع�ل ال��اعي و��اء . وذل� ���اجهة وال���فات في م��لف ال��اقف ،به�ف تع��� رشاق�ه� ،في ال���ة

اللقاءات ال�ف��حة مع اإلدارة ل��ح أه��ة الع�ل ال��اعي : وذل� م� خالل اآلل�ات ال�ال�ة ،اتف�ق الع�ل في ال���

  .م� ق�ل ال�ؤساء

  ب�اع ال�����ي ، األصالة رشاقة الق�� العاملة ، اإل:  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  

Abstract 
 
The Effect of Workforces Agility on the organizational innovation in mining 

companies in South Jordan 
 
The study aimed at identifying the impact of the  organizational innovation in 

mining companies in South Jordan, to achieve this objective, questionnaire was 
developed and distributed to a population of (425) employees. Used appropriate 
statistical methods. The study found the following most important results: The level of 
application of workforce agility in Arab Potash Company was highly according of the 
respondents with average (4.00).The level of the organizational innovation in mining 
companies in South Jordan was highly according of the respondents with average 
(4.04).There were significant effect of Application of workforce agility (flexibility, 
work under pressure) on the organizational innovation (Originality, fluency and  
flexibility  , improving production processes).The study conclude a number of 
recommendations including : increase the improvement employees in order to face the 
sudden changes and act  wise in other situations and overcome problems and increase 
the level of employees support in company and group worker  to solve daily problems 
and increase the level of individual performance and corporate. 
Key words: Workforces Agility, Organizational innovation, Originality. 
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  :ال�ق�مة

 ،ن���ة ال�ق�م العل�ي وال�ق�ي ؛ت�اجه م���ات األع�ال في األردن تغ��ات وت��الت س��عة في ب��ة األع�ال

ال�� ی��ل� م� تل� ال����ات االس��ا�ة إلى ه�ا ال�ق�م، وز�ادة ح�ة ال��اف�ة على ال�ع�� ال��لي وال�ارجي، 

، وت�ب�ب ال�ل� على ال����ات، وان��ار �ع� األس�اق ال�ارج�ة ���� اإلن�اج و�لفهوارتفاع أسعار م�خالت 

  .م���ات األع�ال في األردن وغ��ها م� ال����ات ال�ي ت�اجه ،ال��وف ال��اس�ة في ال���قة

تل� ��اب�ة ت�عًا ل�رجة اس��ا�ة �وه�ه ال����ات وغ��ها م� ال�غ���ات ال�فاج�ة، ی��ت� عل�ها آثار سل��ة و 

س��ا�ة العلى ا -�ال ش�- ، فال����ات ال�ي اس��اع� ت�ق�� ال��اح هي قادرة ال����ات وت��فها وق�رتها

���ق م��لفة وعلى ن�اق واسع، م� خالل ق�رة العامل�� ف�ها على  ،لع�الءوتل��ة م��ل�ات ا ،لل�غ��ات ال�فاج�ة

�عامل مع وال س��ا�ة ���عة،الا م��ها م� الق�رة على ا�ض��ا�ات وال�غ���، مالس��ا�ة ال����ة في س�اق االا

ن ال����ات ال��ع��ة ل� ت���� م� م�اجهة تل� إة وال�ارج�ة غ�� ال���قعة، في ح�� �ال�غ��ات ال����ة ال�اخل

  . ال����ة مس�اء ال�اد�ة أ ،ل��ارد ال��احةا س�ء اس�غاللر��ا ���ن م� أه�ها  ،����ة ألس�ابال�غ��ات ال�فاج�ة 

س��امة له�ا ال��اح على ال��� ال���ل �ع��� على ت��� لها أن االس���ار�ة واالفال����ات ال�ي شه�ت ن�احًا 

 ،س�غالل األم�ل لل��اردال، وق�رتها على اوعلى ال�اجة إلى ت�ق�� ال��ادة وال���� في م�الها الق�� العاملةرشاقة 

وخل� حالة م� ال��ازن ب�� الع�امل ال�اخل�ة وال�أث��ات ال�ارج�ة لها، وال���� ال�ام ل��ان ت�ق�� األه�اف 

  .رة على ال��اف�ة في األس�اقال����ة وال�قاء وال��� والق� :وال����لة في ،ال���� لها

وُ�ع� اإلب�اع ال�����ي أح� ال��ض�عات الهامة في وق��ا ال�اض�، على ال�غ� م� أنه ب�أ م�� �ه�ر 

ال�ل�قة وت��ر مع م�احلها اإلن�ان�ة ال���لفة، ��ا أنه ���ل ع�ل�ة م�ع�دة ال��االت، ی�� م� خاللها تفاعل ع�د 

ة إلى أنه ال ُ�ع� ح�ثًا مفاج�ًا، إن�ا ه� خ�ار یل�أ لُه الف�د؛ به�ف ال��ّ�� مع م� ال��غ��ات ���ا ب��ها، �اإلضاف

 .األوضاع ال��ی�ة وال��اءمة معها لغ�ض االس���ار وال���

  

  :م��لة ال�راسة

 ألن ؛على أداء ال����ات آلثارها اإل��اب�ة م���ة، أ� رشاقة الق�� العاملة م� األم�ر ال�ه�ة في  تع�

 م� ناح�ة ل�أث�� في فاعل�ة أ� م���ةواوق�رتها على ال����  ،على الق�� العاملة وم�ون�ها وذ�ائها �ع��� أ� ع�ل

و�ع�د  ،ور��ا ت��ن ه�اك �ع� ال����ات الفاشلةم�ها في ال���ة ال�ارج�ة وال�اخل�ة،  س�فادةواال ،أر�احها و�ن�اجهاو 

وح�� على م�اجهة ال�غ��ات ال�ي ت�� بها ال����ات،  ذل� إلى ان�فاض ق�رات الق�� العاملة ال�ي ل�� لها الق�رة

اإلب�اع ال�����ي أح� الع�امل ال�ئ��ة والُ�ه�ة في ال��اوب مع ال�غ��ات وم�اجهة ال����ات ال��الحقة، م�ا  �ع�ّ 

وت�عل م�ه �اه�ة ُم�أصلة وُم���دة،  ،ت��ع على اإلب�اع ال�����ي ،ی��ل� م� إدارة ال����ات ت�ف�� ب��ة إدار�ة

تف�ضها ال�غ��ات ال��اس�ة واالق��اد�ة واالج��ا��ة في  ،أن حاجة ال����ات لإلب�اع ُتع� حاجة ُمل�ة وض�ور�ةو 

 .ال����عات، �اإلضافة إلى ما ت���ُه ال����ات ال��م م� ��وف ُم�غ��ة وُمعق�ة

إلى أث� رشاقة الق�� العاملة على اإلب�اع ال�����ي، و���� بل�رة  م� ه�ا، فإن ه�ه ال�راسة جاءت؛ ل��اولة ال�ع�ف

  :م��لة ال�راسة في ال��ال ال�الي

  ما أث� رشاقة الق�� العاملة على اإلب�اع ال�����ي في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن؟
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  : أه��ة ال�راسة

  :ها م� اآلتي��َت��ِ�ُ� ه�ه ال�راسة أه�

ال�ي ت��� في أث� رشاقة  ال�ادرةفال�راسة تع� م� ال�راسات  ؛ال��ض�ع ال�� ت�رسه ت��� أه���ها م� أه��ة .1

 .على اإلب�اع ال�����يالق�� العاملة 

إم�ان�ة االس�فادة م� ن�ائج ه�ه ال�راسة وت�ص�اتها في ت���� م���� اإلب�اع ال�����ي، وال�ع�ف إلى ���عة   .2

 .ال���لفة واإلب�اع ال�����يالعالقة ب�� رشاقة الق�� العاملة �أ�عادها 

ال��ف ع� م���� اإلب�اع ال�����ي، ل�� العامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن، و��ان تأث�ه في   .3

 .ب��ة الع�ل

  : أه�اف ال�راسة

ته�ف ه�ه ال�راسة ���ل رئ�� إلى مع�فة أث� رشاقة الق�� العاملة على اإلب�اع ال�����ي في ش��ات ال�ع�ی� في 

 :ب األردن، ��ا ته�ف ه�ه ال�راسة إلىج�� 

 .تق��� إ�ار ن��� م��امل ل���ع م�غ��ات ال�راسة، ��ه� في إث�اء ال����ة الع���ة .1

الق�رة على ال����، (، و�ل �ع� م� أ�عادها رشاقة الق�� العاملةال�ع�ف إلى ت��رات ال����ث�� ن��  .2

 .ال�ع�ی� في ج��ب األردنفي ش��ات ) وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل

األصالة، وال�القة وال��ونة، (�اع ال�����ي، و�ل �ع� م� أ�عاده ال�ع�ف إلى ت��رات ال����ث�� ن�� اإلب .3

  في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن) اإلن�اج�ة الع�ل�ات ال����ات وت����ها، وت���� وت����

  .م�ها س�فادةواال ،ن�ائج ال�راسةفي وال����ة  م� ال��ص�ات،تق��� ع�د  .4

  :ال�راسة ف�ض�ات

  :ت�عى ال�راسة إلى اخ��ار ص�ة الف�ض�ات ال�ال�ة

�شاقة الق�� العاملة ل)  α≥ 0.05(ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  هام ال ی�ج� أث�: الف�ض�ة ال�ئ��ة

األصالة، (�أ�عاده  ال�����يعلى اإلب�اع ) ت��ل ضغ�� الع�لو ، ال�ه��ة ال��ونةو الق�رة على ال����، ( ا�أ�عاده

  .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن )اإلن�اج�ة الع�ل�ات وال�القة وال��ونة، وت����

  :و��ف�ع م� ه�ه الف�ض�ة الف�ض�ات الف���ة ال�ال�ة

�شاقة الق�� ل) α≥0.05(ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  هام ال ی�ج� أث�: الف�ض�ة الف���ة األولى .1

��ع� م� أ�عاد  األصالةفي ) ت��ل ضغ�� الع�لو ، ال�ه��ة ال��ونةو  ،الق�رة على ال����( ا�أ�عاده العاملة

 .ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردنفي  اإلب�اع ال�����ي

�شاقة الق�� ل) α≥0.05(ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  هام ال ی�ج� أث�: الف�ض�ة الف���ة ال�ان�ة .2

�أح� ال�القة وال��ونة في ) ت��ل ضغ�� الع�لو ، ال�ه��ة ال��ونةو الق�رة على ال����، ( االعاملة �أ�عاده

 .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن اإلب�اع ال�����يأ�عاد 

�شاقة الق�� ل) α≥0.05(ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  هام ال ی�ج� أث�: الف�ض�ة الف���ة ال�ال�ة .3

 اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����في ) ت��ل ضغ�� الع�لو ، ال�ه��ة ال��ونةو الق�رة على ال����، ( االعاملة �أ�عاده

 .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن اإلب�اع ال�����يكأح� أ�عاد 
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  :أن��ذج ال�راسة

  )1(ال��ل رق� 

 ن��ذج ال�راسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2016( الق�الهودراسة ) 2016(ال��ام��م� إع�اد ال�اح� �االع��اد على ال�راسات ال�ا�قة، م�ل دراسة : ال���ر

  .)2012(ودراسة خ��� ) 

  : ال�ع��فات اإلج�ائ�ة

  ال��غ�� ال���قل  - أ

ل��ان  ؛العامل�� على م�اجهة أ� تغ��ات مفاج�ة ت�اجه ال����ةع�� ��ونة الق�رة و الوتع�ي : رشاقة الق�� العاملة

    :وت���ن م� األ�عاد ال�ال�ة �قائها وق�رتها على ال��� وال��اف�

��� إلى ان��ام أداء العامل�� ال���قع مع ال�غ��ات ال����ة ��فاءة تو : ال��وف ال���قعة الق�رة على ال���� مع - 1

  .وفاعل�ة وم�ونة

دع� ل ف�ق م��لفة في ال�ق� نف�ه إذا وت��� إلى الق�رة وال�فاءة ألداء مهام م��لفة م� ق�: ال��ونة ال�ه��ة - 2

  .ال�اجة

ل�عامل مع ال��اقف ال���ة، والع�ل ت�� ال�غ�� ال���لفة وت��� إلى الق�رة على ا: ت��ل ضغ�� الع�ل - - 3

  .ومه�ا �ان م��رها

  :ال��غ�� ال�ا�ع -ب

ه� وج�د م��ف�� ���ل��ن روح اإلب�اع، ووج�د إدارة ت��ع م��ف�ها على ��ح األف�ار : اإلب�اع ال�����ي

وت���ن  ال�ي ت�اجه ال����ةاإلب�ا��ة؛ م� خالل ��ح أف�ار وحل�ل اب��ار�ة ل��اجهة ال���الت وال����ات 

  :م� األ�عاد ال�ال�ة

وت��ل ق�رة م��في ال����ة على تق��� خ�مات وم���ات ذات �ا�ع إب�اعي؛ م� خالل وج�د روح : األصالة - 1

 .ال��ازفة واالب��ار ل�یه�

ال����ة  ت���ل في ق�رة م��في ال����ة على إ��اد واب��ار ��ق وحل�ل س��عة، ت�اع�: ال�القة وال��ونة - 2

  .على االس���ار، �اإلضافة إلى ق�رة ال����ة على ت���ة ق�رات م��ف�ها اإلب�ا��ة وت����ها

 ال��غ�� ال���قل

 رشاقة الق�� العاملة

  الق�رة على ال���� .1

  ال��ونة ال�ه��ة  .2

 ت��ل ضغ�� الع�ل .3

 

 

 ال��غ�� ال�ا�ع

 اإلب�اع ال�����ي
 

  األصالة .1

  ال�القة وال��ونة .2

 الع�ل�ات ت���� .3

 .اإلن�اج�ة
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وت��ل ق�رة ال����ة على ت���� وت���� م���اتها؛ م� خالل إدخال تغ���ات : اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت���� - 3

�اس� مع ال���رات ال����ل�ج�ة وال�غ���ات وت��ی�ات على أن���ها وأسال��ها ال�����مة ���ل م���� ودائ�، ��ا ی�

  .في ب��ة الع�ل

  

  اإل�ار ال���� وال�راسات ال�ا�قة

  

  :مفه�م ال�شاقة

ال��ی�ة،  واألن��ةغ�� ال���� لها،  األع�الال�شاقة هي ن�ع م� أن�اع ال��ونة، وهي الق�رة على   

 & Narasimhan& Swink( ن�عها فيواالس��ا�ة لل���الت غ�� ال���قعة في �ل�ات الع�الء وال��ق الف���ة 

Kim, 2006 .( م��ل�ات وتل��ة  ،على االس��ا�ة لل�غ��ات ال�فاج�ة ق�رة ال����ةوه�اك م� ی�� أن ال�شاقة هي

ع�، وال��دة، وال��ات، وال���ة، ال� :م�ها :م� ح�� ع�ة م�غ��ات ؛ن�اق واسع الع�الء ���ق م��لفة وعلى

س���اف الدراك واإلافي س���ار الوتع�ي ال�شاقة ق�رة ال����ة على ا ).Prince & Kay, 2003(وال��ل�� 

 ع��اد ال��عة وال��اغ�ةا�و اس�غالل الف�ص في ال��قف ال��قي  ألغ�اض�اس���ام الق�رات ال�الئ�ة  ،س��ا�ةالوا

   ).2013ال�انع، (وال��اح ال��اف�ي 

ال����ات وتع�ف ال�شاقة ال������ة على أنها الق�رة ال������ة لل�د ���عة وفعال�ة م� ق�ل ال����ة على 

الق�رة نها �أ :ال�شاقة ��اً أوتع�ف  ).Bottani, 2009(عل�ها  ی�ث� سل�اً  ���� أن ت��ث تغ���ًا ج�ر�اً  ال��اف�ة ال�ي

�ق و�نهائها م� خالل �وال�ي ی�� ال��ء بها م� خالل ت��ی� اح��اجات ال ،ال��ا�ات في م�ار ح�جعلى ت���ع 

على ال�قاء م� خالل االس��ا�ة  الق�رة: أ��اً  هيو  (Kumar and Motwani, 1995).ت�ل�� ال�لعة ال����ة

 ,Gunasekaran)ل�ل�ي حاجات ال���ن ال�اصة سلع وخ�مات م� خالل ��ح س�اق ال��غ��ة ألال���عة والفعالة ل

1999).  

  :خ�ائ� ال����ة ال�ش�قة

  : ت��از ال��س�ة ال�ش�قة ��ا یلي

 .فقيأو ل�ح فمن ���لها ال�����ي ش��ي، أت��از ال����ة ال�ش�قة �: ال��اء ال�����ي .1

 .ال����ات ن ف�ق وح�ات ع�لها م�ع�دةأت��از ال��س�ة ال�ش�قة �): الع�ل(كفاءة وح�ات الف���  .2

 .ن ق�اراتها ت��� ����قة الم����ةأت��از ال��س�ة ال�ش�قة �: ات�اذ الق�ار وت�ف� ال�عل�مات .3

 .ال����ةول��  ال�����ف�ها  ی���ن دور ال��أت��از ال��س�ة ال�ش�قة �: دور ال��ی��� .4

والع�ل ب�وح ، ةوال���ول� ،وال��اف� ،ن م��ف�ها ���ازون �ال����أت��از ال��س�ة ال�ش�قة �: ن���ة األف�اد .5

 ).Abu-Radi, 2013(واإلب�اع ،س�قالل�ةواال ،الف���

 

  Workforce Agility: رشاقة الق�� العاملة

م� ال��ام ب�ور وال�ي ت���ه�  ،الق�رة وال��ونة ل�� ال��رد ال���� في ال����ةرشاقة الق�� العاملة وتع�ي 

 م� م�اجهة أ� تغ��ات مفاج�ة، و��ا ����ها م� ال�قاء وال��� وال��اف� في ال��ق  ،ت���� ال����ةفي وفاعل  رئ��

)Al-Hadid & Abo-Rumman, 2015(.  

 ی����ن �أنه� م���ف�ن وم��ول�ن وم��ع�ن  ال����ةالعامل�� في  األف�ادرشاقة الق�� العاملة أن تع�ي و 

  ).2015ال��اض�ة، (ذات�ًا 
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م� م���ر ال����ة، ق�رتها على ت���� ع��� ال�فاج�ة ل�یه�، و�دارة الق�� العاملة رشاقة ت��� ك�ا 

  ). Sherehiy, 2008(مع�ف�ه�، و�ضافة الق�رات ل�یه� لل�عامل مع ال��غ��ات في س�ق م���ب 

فعلى ال����ة ز�ادة ق�رته� على الع�ل  ؛العامل�� في ال����ة على ت�ق�� أه�افها األف�ادول��ان ق�رة 

وت�ف�� ال��اخ ال��اس� للع�ل، وز�ادة  ،مهام الع�ل، وذل� ع� ���� ت���ة ق�راته� �ال��ر�� أداءي وز�ادة رغ��ه� ف

ه��ام �العالقات الوس�اسات واض�ة لل����ة، وا وال��اف� لألج�رن�ام عادل  خاللن��اء م� الدرجة ال�الء وا

  ). 2010ز��، (والع�ل على ت����ها ب�� ف��ة وأخ��  ،اإلن�ان�ة

ض��ا�ات وال�غ���، وهي الس��ا�ة ال����ة في س�اق االق�رة العامل�� على ارشاقة الق�� العاملة لى إك�ا ی��� 

ة وال�ارج�ة غ�� ال���قعة �وم�ونة ال�عامل مع ال�غ��ات ال����ة ال�اخل، س��ا�ة ���عةالق�رة ال����ة على ا

)Bosco, 2007(.   

  :ال�ش�قةخ�ائ� الق�ة العاملة 

ال�عل� وال����ة ال�ات�ة نها الق�� القادرة على أال�عار�� ���� تل��� خ�ائ� الق�� ال�ش�قة �وم� ه�ه 

، و��ل� الق�رة على ال�عامل مع ال�غ���ات واألف�ار ال��ی�ة وال����ل�ج�ا �التن�� ال��قف، والق�رة على حل ال��

�هارة في الع�ل، وال�ع�فة في ع�ل ی�ة، والة، وق��ل ال���ول�ات ال��ال��ی�ة، والق�رة على ت�ل�� أف�ار إب�ا��

ع�ال عة في ال���� مع أ وال�ق��ات ال����ل�ج�ة، وال��  س��ات���اتال�ع�فة في تق��� وت���ع اإلو ومفاوضات الف���، 

ال���ة ال��ی�ة، وال��عة في وص�ل ال�عل�مات، واس���ام ال����ل�ج�ا في األداء، واس�قالل�ة م�قع الع�ل، وم�ار�ة 

�فة وت���ل ال���ف��، وت���� ال�ل�ك ال��ت�ل، وت��� ال�ل�ك للق�اع� العامة والف�ض�ات، وال�عاون ال�لقائي، ال�ع

  ). Sherehiy, 2008( و��ل� ال�ل�ك ال���ج، أ� ال�عل� وال�عل��

  :وم� صفات الق�� العاملة ال�ش�قة

 ،حاجات ال���ن (: وت�ج�ة ال�غ��� ال�ارجي م�لدراك إ على ى الق�رة ال��ا��ة للق�ة العاملةلإ����  :ال��اء - 1

  ).س��ات���ات ال��اف��ف�ص الع�ل و  �ه�رو  ،ش�و� ال��ق و 

ع�ل �عال�ان مهارات ال��امل الدارة ���امج و الس��الك ال�هارات ���ل خاص ومهارات اهي  :ال�فاءة - 2

  .ت�اه ع�ل ناشئاص�فافه� ال����� ��و 

  .ح�ود و����ة وت�����ةو  ع�� م��وع، ع�ل�اً  للع�ل س��اَ قابل�ة الق�ة العاملة  :ال�عاون  - 3

  .وت�افئ ات�اذ الق�ارات ال��لي ،هي ت���� ب��ة داخل�ة ت��ع ال�����م�� :ال�قافة - 4

  ��ة ال��ی�ة ���عة وع�ل�ةاألنس��عاب ای�ع�  ب�اء تق��ة معل�مات ت��ي م�ن،ن��ار ا :ال�عل�مات -5 

.(Sherehiy et al, 2007)  

على ال����� على األش�اء ال�ه�ة في العامل�� ت���ع  �یول��ان ق�� عاملة رش�قة في ال����ة، على ال��

وذل� ب�قل�ل ال�ق� وال�ال على ال��امج غ�� ال�ه�ة، وم�اع�ة العامل�� على م�اجهة ال�غ���ات وضغ��ات  ،الع�ل

وت�اوز ال�ع��ات وال����ات ال���قعة، لة، ���اف الف�ص ال���ق�ل�ة ال����سالس�ع�ال س��ار��هات الع�ل، وا

ن معل�مات ذات ال�ق� ال��اس�، ح�� ���اج العامل� وت���� ت�ف� ال�عل�مات وض�ان وص�لها للعامل�� في 

داء ألو��ا ی�ع�� على ا ،داء الف�د�آلعالقة �ع�له� وم�اس�ة ل�ل م�اكل الع�ل وت�ق�� م����ات م�ق�مة م� ا

ل ال��اكل، وت���� العامل�� على دارة ال�ع�فة ل�ق��ة ق�رتها على حإت���ع  ��� یل��ك�ا ی��غي على ا. ال��س�ي

ان أداء أع�اله� ��فاءة ل�� ؛�ة للعامل���جات ال��ر�اح��الت�ف�� ا�� � یو��ل� ��� على ال��. ت�اذ ق�ارات أف�لا

ت�اذ الق�ارات وحل ال��اكل، وال��ادة وفه� الع�ل وال��ل�ل اك�ابه� مهارات ض�ور�ة و�ا��ة ت���ه� م� م� خالل إ
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�ف��ها للعامل�� ال��اف� ال�اد�ة �� ت� یم�ر الهامة ال�ي ��� على ال��ألوم� ا. ال���از واإلح�ائي، و��اء الف���

  ).Bosco, 2007(وال�ع���ة ل��اع�ته� على إن�از أع�اله� ��فاءة وفاعل�ة

  :ف�ائ� رشاقة الق�� العاملة

م�ا ی�ع�� على م���� اإلن�اج�ة  ت�د� رشاقة الق�� العاملة إلى ز�ادة �فاءة األداء ل�� األف�اد العامل��،

وز�ادة ق�رته� على ال��ام ب�اج�اته� ال�����ة  ،لل����ة، وتع�ل رشاقة الق�� العاملة على ت���ة ال�ع�فة وال�عل�مات

��ا اإلن�اج�ة وتقل�ل ال��لفة،  م� خالل ت���� ،��ارد ال��احةس���ار األم�ل للوحل م�اكل الع�ل واال ،���ل فاعل

، وح��له� على ك��ابه� ال�رجات ال�����ة العل�اا�  على ال���ر ال�اتي لألف�اد وت�ق�� م�ال�ه�أن ال�شاقة تع�ل 

ت��� م�  ،رش�قة��ا أن ال����ات ال�ي ل�یها ق�� عاملة ، وشع�ره� �ال�قة �ال�ف� خ���،االح��ام وال�ق�ی� م� اآل

ت�و�� ال����ع �ال�فاءات والع�الة ال�اه�ة القادرة على ال��اف�ة في س�ق الع�ل في ال�اخل وال�ارج، وذل� م� خالل 

س�ق�اب ال�اقات وال��ادات ال�����ة ال�ي ل�یها ال�ع�فة ال����دة والق�رات العال�ة لل��اه�ة في رشاقة ال����ة ا

  ) .2010ز��، (س��ام�ها او 

 ب�اع ال�����ياإل

ُ�ع� اإلب�اع م� األم�ر الهامة �ال���ة ل���ع ال����ات ال�ي ت�اجه ب��ة ت�اف��ة م�غ��ة، وق� أص�ح ت���ع 

اإلب�اع وال�� عل�ه في مق�مة األه�اف ال�ي ت�عى الع�ی� م� ال����ات إلى ت���قها، وق� ازدادت أه��ة اإلب�اع في 

صة ال��اف�ة ال�ول�ة ال�ي زادت م� حاجة ال����ة إلى اإلب�اع؛ ت���ا �ل ازد�اد ال��اف�ة ب�� ال����ات، وخا

  ).2010ص�ای�ة وغ���، (ل��� ال�قهق� وال�وال 

�اإلضافة إلى أن ال��وف ال�ي ت�ل� ال�اجة إلى اإلب�اع تف�ضها ال�غ��ات ال����ل�ج�ة، وتغ��� أذواق  

فإذا شع�ت ال����ات أن ه�اك ف��ة ب�� ال�ل�ك . ال���هل���، أو ت�ف� معل�مات ح�ل �ه�ر أسل�ب أف�ل للع�ل

 & Al-hakm(ال�الي وال�ل�ك ال��غ�ب، فإنها س��اول س� الف��ة أو تقل��ها، و���ن ذل� م� خالل اإلب�اع 

Hassan, 2012.(  

االق��اد ال�� القائ� على ال�فاء  وت�ه� أه��ة اإلب�اع لل����ات م� خالل ال���الت وال�غ��ات ن��

االح��اجات وت��ع حاجات األف�اد تف�ض اس���ام أسل�ب إب�اعي لل�فاء  ال���ق�ل، ��ا أن قلة ال��ارد و���ةب��قعات 

وال�ع���ة  االح��اجات، �اإلضافة إلى أن اإلب�اع ��ّ�� ال��ی� م� ح�� اس���ام ال��ارد ال����ة وال�اد�ة به�ه

  ).2011ال�او�، (

 مفه�م اإلب�اع ال�����ي

األف�ار  م� ج�لة أنه على اإلب�اع وُ�عّ�ف اإلدار�ة، األدب�ات في وردت �ي تع��فات م�ع�دةلإلب�اع ال����

 اإلب�اع على ال �ق��� ك�ا م� ال�ع�فة، ال�ع�وفة األن�ا� ت���� و�عادة ��ل ال���الت ت��ل ال�ي ال��ی�ة ال�ف��ة

 ل���ل ی�ع�� بل -ال��ق  وأع�اد بها ال��علقةوالع�ل�ات  ال�لع ت���� ألنه ال ���ل -ال�����ي ف���  ال�ان�

الع�ل؛ وم� ث� ز�ادة  ع� وال�ضا ال��ر�� ون�ائج نف�ها ال����� في وال�����ات االآلت وال�ع�ات وأسال�� ال����ع

  ).2011ال�او�، (اإلن�اج�ة 

أو ال��امج أو  و�ع�ف اإلب�اع ال�����ي على أنه االس���ام األول أو الُ���� إلح�� األف�ار أو الع�ل�ات

ال����ات ال��ی�ة ال�اج�ة ال�ي ت�ه� �����ة لق�ارات ال����ة، وت��ر اإلشارة إلى أن اإلب�اع ال ب� أن ی��ى على 

ت��� الف�د في رؤ��ه لل���الت وحلها، وعلى ق�رته العقل�ة و�الق�ه الف���ة ومعارفه ال�ي ���� ت����ها وت����ها، 

دة على الق�رة، وعالقات الع�ل ال��فاعلة ال�ي ت��ي الق�رة في ال�ص�ل إلى األف�ار ب�ج�د ال��اخ ال��اس�، وال��ا

  ).2012خ���، (وال�ل�ل ال��ی�ة ����قة م����ة 
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 أم أو خ�مة، سلعة �إن�اج ت�عل� كان� س�اء مف��ة، ج�ی�ة ف��ة أو واب��ار ���ة ع�ل�ة خل� و���ل اإلب�اع

 أف�اد ق�ل م� وذل� ال������ة، وال��امج وال��اسات �اإلس��ات���ات ت�عل� أم والع�ل�ات، �ال�سائل واإلج�اءات ت�عل�

  ).Singh & Mishra, 2009(معق�  اج��اعي ن�ام في معاً  �ع�ل�ن 

وت�� ال�راسة أن اإلب�اع ال�����ي ه� ع�ل�ة �ه�ر ف��ة أو م��ج أو خ�مة ج�ی�ة ���� ت���ها م� ق�ل 

�ه� م� ق�ل إدارة ال����ة؛ ���� ت�د� إلى إح�اث ن�ع م� ال�غ��� في ب��ة العامل�� في م���ة ما، أو ف�ضها عل

 .أو ع�ل�ات أو م��جات ال����ة

 أه��ة اإلب�اع ال�����ي

 ):2008كا��، (ال�الي  ال��� على ال�����ي اإلب�اع �اه�ة ت�ف�ها ال�ي اإل��اب�ات إج�ال ����

  .والف�د ال����ة على �ال�فع �ع�د ��ا ال����� خ�مات ت���� .1

تل�  اخ��ار في له� الف�ص إتاحة ���� ع� ال�����، في للعامل�� والعقل�ة الف���ة الق�رات ت���ة في ال��اه�ة .2

  .الق�رات

  .ال��ی�ة ال���رات مع ت��اك� ع�ل�ة أسال�� اس���ام ���� ال�ال�ة، ع� لل��ارد األم�ل االس�غالل .3

  .ال��احة وال����ة ال�اد�ة واإلم�انات ال���لفة اإلن�ائ�ة ب�� ال��ازن  إح�اث على الق�رة .4

 ال��ی� ع� ال��� في لها الف�ص إتاحة ���� ق�راتها، ع� م� واالس�فادة ال����ة ال��ارد اس�غالل ح�� .5

  .ال����ة ال�غ��ات مع ی�ف� ��ا الع�ل، ألن��ة ال����� وال���ی� الع�ل في م�ال

  ع�اص� اإلب�اع ال�����ي

؛ ال�او�، 2006ال��اح�ة واله��ي، (���ل اإلب�اع ال�����ي على م���عة م� الع�اص�، ��ا یلي 

  ):2010ال��ای�ة والغ���،  ؛Goffin  & Mithell, 2005؛ 2011

 في وح�ة ال�عل�مات م� مع�� ن�ع م� ال��� �ع�ي ما و���ة �ع�د وت��د تقاس ال�القة إن :ال�القة ع��� 

 وجل: ال�القة :وهي لل�القة م����ة ع�امل ثالثة ت�ج� وح�ها ال�الم�ة االخ��ارات في أنه وج� وق� مع��ة، زم��ة

 وسعة واالس���ا� وال����ه ال���ل الف���ة، وتع�ي كالق�رة ل��� العقل�ة �الق�رة م�ت�� ال�القة م� ال��ع ه�ا

 وال�القة ال�القة، م� ال�اب� ال��ع ع� لها �اً ت��� وذل� العالقات إك�ال ال��ا���ة �ع�ل�ة وال�القة وال��س، اإلدراك

  .ال��ل ��ه�لة ب�اء عالقة لها وال�ي ال�ع����ة

في  وتغ���اً  م��لفة، زوا�ا م� ال���لة مع��، ورؤ�ة ن�ع م� تغ���اً  ف�ع�ي ال�ف��� في ال��ونة أما :ال��ونة ع���

 �ع�ي ق� ال�� ال�ف��� ات�اه في تغ��� أو الع�ل، إس��ات���ة أو ال�ه�ة فه� االس�ع�ال، و ال�ف��� أو أو ال�ع�ى

  .لله�ف ج�ی�ا تف���ا

 ه� ذ�ي وما عاد�، وغ�� ج�ی� ه� ال���، وما �ع�� ه� وما مأل�ف، غ�� ه� ما إن�اج وتع�ي: األصالة ع���

  .االس��ا�ات م� وحاذق

 أو ال��قف، ال���ة في ع�اص� ضعف أو حاجات أو م��الت ب�ج�د ال�عي بها و�ق��: لل���الت ال��اس�ة

 أن وال ش� ال��قف، في وج�دها م� وال��ق� ال���لة مالح�ة في غ��ه� م� أس�ع األف�اد �ع� أن ذل� و�ع�ي

  .لها حلِ  ع� ال��� ع�ل�ة في أولى خ��ة ���ل ال���لة اك��اف

  أ�عاد اإلب�اع ال�����ي
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 ,Goffin  & Mithell؛ 2011؛ ال�او�، 2006درو��، (ی�ج� أ�عاد م�ع�دة لإلب�اع ال�����ي، م�ها 

  ):2012خ���،  ؛2010ال��ای�ة والغ���،  ؛2005

ُتع�ِّ� األصالة ع� إن�اج ف��ة أو خ�مة ل� ���� أن أن��ها أح� م� ق�ل؛ ح�� ت��ى الف��ة أص�لة : األصالة: أوالً 

لألف�ار ال�ائعة وت��ف �ال���� ع� سا�قاتها، وال��� صاح� الف�� األص�ل ه� إذا �ان� ال ت��ع 

  .ال�� ال �ق�م �اس���ام األف�ار ال����رة وال�ل�ل ال�قل���ة لل���الت

ك�ا أن األصالة في اإلب�اع ال�����ي ت���ل في إن�اج ما ه� غ�� مأل�ف، و�ع�� ال���، وج�ی� وغ�� 

أ� ف��ة ��ل� عل�ها ف��ة أص�لة تع�ي أنها ل� ت�� م�ج�دة ُم��قًا، بل هي ف��ة عاد�، وذ�ي وحاذق؛ ��ع�ى أن 

  .ج�ی�ة وم����ة ُ�ل�اً 

إن ال�القة تقاس وت��د �ع�د و���ة ما �ع�ي ال��� م� ن�ع مع�� م� ال�عل�مات في : ال�القة وال��ونة: ثان�اً 

ال�القة الف���ة، وال�القة ال��ا���ة، : وح�ة زم��ة مع��ة، ��ا أنه ت�ج� ثالثة ع�امل م����ة لل�القة وهي

  . وال�القة ال�ع����ة

في ال�ع�ى أو ال�ف���  م� ن�ع مع��، ورؤ�ة ال���لة م� زوا�ا م��لفة، وتغ���اً  �اً أما ال��ونة في اإلب�اع، ف�ع�ي تغ��

  .أو االس�ع�ال أو فه� ال�ه�ة أو إس��ات���ة الع�ل، أو تغ���ًا في ات�اه ال�ف��� ال�� ق� �ع�ي تف���ًا ج�ی�ًا لله�ف

ل����ات، س�اء م� خالل ز�ادة فعال��ها هي ع�ل�ة إدخال ت����ات ج�ی�ة على ا: ال����ات وت����ها ت����: ثال�اً 

  .أو جعلها مالئ�ة أك�� لل���رات ال����ل�ج�ة ال��ی�ة؛ به�ف تل��ًة ر��ة ال��ائ�

ك�ا أن ت���� ال����ات وت����ها �ع�ل على ال��اف�ة على م�انة ال����ة في ال��ق واس���ار�ة والء 

ج�دة عال�ة، �اإلضافة إلى أنه إذا ما أرادت م���ة ما ز�ائ�ها، م� خالل تل��ة ���حاته� ب�ق��� م���ات على 

  .االس���ار فإنه ��� عل�ها االه��ام ب����ة ال����ات ال�ي تق�مها وج�دتها

وت��ل إدخال اآلالت ال��ی�ة وال����رة واس���امها، �اإلضافة إلى إدخال : اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����: را�عاً 

���رة في الع�ل�ات اإلن�اج�ة؛ به�ف ال�ص�ل إلى م���ات ذات ج�دة ال����ل�ج�ا ال��ی�ة وال�ع�ات ال�

  .عال�ة

�اإلضافة إلى ذل�، فإن ت���� الع�ل�ات اإلن�اج�ة ی�� م� خالل ات�اذ ق�ارات م�اس�ة، ��ا ی�عل� ����عة 

  .ل أف�لال����ات ون�ع��ها، وت��ی� ال����ات األك�� �ل�ًا، و�ج�اء دراسات ح�ل ��ق ت����ها وت����ها ���

و���ل ت���� الع�ل�ات اإلدار�ة االه��ام �األم�ر اإلدار�ة ال��علقة �ات�اذ : اإلدار�ة الع�ل�ات ت����: خام�اً 

  .الق�ارات، م� خالل اس���ام ب�امج ح�ی�ة، وت���� ع�ل�ات ج�ع ال��انات وال��ار��ة في ات�اذ الق�ارات

  

   :ال�راسات ال�ا�قة

دراسات ع���ة  –على ح� عل� ال�اح� -ول� ی�ج� ،ج���ةألال�لة الع���ة وا ت� م�ح ال�راسات ال�ا�قة ذات

ال�راسات ال�ا�قة  أله����ا یلي ع�ض م�ج� و  ،اإلب�اع ال�����يت�ت�� ���ل م�اش� �أث� رشاقة الق�� العاملة في 

  :ذات ال�لة ���ض�ع ال�راسة ال�ال�ة واألج���ةالع���ة 

  :الع���ة�اللغة ال�راسات  -أ

س��ات��ي في ت�ق�� ال�شاقة اإلس��ات���ة في ال�امعات دور ال�عل� اإل:" �ع��ان) 2016ال��اض�ة، (دراسة 

ه�ف� ال�راسة إلى ال��ف ع� دور ال�عل� اإلس��ات��ي في ال�شاقة اإلس��ات���ة في ال�امعات ":ال�اصة األردن�ة 

��ق� . راسة لل�عل� اإلس��ات��ي، وال�شاقة اإلس��ات���ةال�اصة األردن�ة، ول��ق�� أه�اف ال�راسة ت� ت���� أداة ال�

، ووزع� قائ�اً  200ال�راسة على القادة األكاد���� واإلدار��� في خ�� جامعات خاصة أردن�ة، وال�الغ ع�ده� 
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. اس��انة 153س��انات ال�ال�ة لل��ل�ل ، و��ل� أص�ح ع�د االاس��انة 47اس��انات ال�راسة عل�ه�، اس��ع� م�ها 

س�لة ال�راسة أواس���م� األسال�� اإلح�ائ�ة ال��اس�ة لإلجا�ة ع� . م� ع��ة ال�راسة% 76.5م��لة ما ن���ه 

وض�ح ال�ؤ�ة ( �ائ�ة لل�عل� اإلس��ات��ي �أ�عادهوم� أب�ز ن�ائج ال�راسة ی�ج� أث� ذو داللة إح. واخ��ار ف�ض�اتها

في ال�شاقة اإلس��ات���ة في ) ة ال�����ة وات�اذ اإلج�اءاتوالق�رات األساس�ة واأله�اف اإلس��ات���ة وال���ول�

  .ال�امعات ال�اصة األردن�ة

ه�ف� ". أث� رشاقة الق�� العاملة في فاعل�ة ال����ة في ش��ة ال��تاس الع���ة"�ع��ان ) 2016، الق�اله(دراسة 

وم� أجل ت�ق�� . ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� رشاقة الق�� العاملة في فاعل�ة ال����ة في ش��ة ال��تاس الع���ة

م�ی� ونائ� (م� ال�����ات اإلدار�ة ) 101(ه�ا اله�ف ت� ت���� اس��انة وزع� على م���ع ال�راسة ال�الغ ح��ه 

واس���م� األسال�� اإلح�ائ�ة ال��اس�ة �غ�ض ت�ل�ل ال��انات، وق� ت�صل� ال�راسة إلى ع�د ) م�ی�، ورئ�� ق��

  : م� ال��ائج أب�زها

إن م���� ت���� رشاقة الق�� العاملة في ش��ة ال��تاس الع���ة م� وجهة ن�� ال����ث�� ق� جاء ب�رجة  .1

 ).4.00(تفعة وم��س� ح�ابي مق�اره م� 

إن م���� فاعل�ة ال����ة في ش��ة ال��تاس الع���ة م� وجهة ن�� ال����ث�� ق� جاء ب�رجة م�تفعة  .2

 ).4.04(و����س� ح�ابي مق�اره

ز�ادة ت���� العامل�� في ال���ة به�ف تع��� : ت�صل� ال�راسة إلى ع�د م� ال��ص�ات، م� أه�ها

ت���ع الع�ل ال��اعي و��اء ف�ق الع�ل في ال���ة وذل� . ���اجهة وال���فات في م��لف ال��اقفرشاق�ه� وذل� 

  .اللقاءات ال�ف��حة مع اإلدارة ل��ح أه��ة الع�ل ال��اعي م� ق�ل ال�ؤساء: م� خالل اآلل�ات ال�ال�ة

دراسة على : ��ةدور ال�شاقة ال������ة في تع��� ال��ار�ة ال���: " �ع��ان) 2015ن��ع، (دراسة 

س��عار ع� �ع� رشاقة اال(�اع ال�شاقة ال������ة ه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف إلى أن". ال���ات ال��ا��ة في م��

ودورها في تع��� ال��ار�ة ال�����ة م� ق�ل العامل�� في ال���ات ال��ا��ة ) ورشاقة ص�ع الق�ارات ورشاقة الع�ل

م� م��في ال���ات ال����ثة، و�غ�ض  م��فاً ) 315(�انات ال�راسة م� ت� ج�ع ب. في م�ی�ة ال�ادات �القاه�ة

: ال��ع�د، وق� ت�صل� ال�راسة إلى ع�د م� ال��ائج �ان أه�ها االن��ارات ال�راسة؛ ت� اس���ام ت�ل�ل اخ��ار ف�ض�

ص�ع الق�ارات س��عار ع� �ع� ورشاقة رشاقة اال(اإلس��ات���ة �أ�عادها وج�د أث� ذ� داللة إح�ائ�ة لل�شاقة 

 . على ال��ار�ة ال�����ة م� ق�ل العامل�� في ال���ات ال��ا��ة في م�ی�ة ال�ادات ����) ورشاقة الع�ل

��ة أث� ال��اء اإلس��ات��ي على اإلب�اع ال�����ي، دراسة ت�����ة في ش"�ع��ان ) 2015ع��ان، (دراسة 

س�اس�ل لالت�االت م�� األه��ة ال�ي ت�ل�ها ش��ة أى ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�ق�ف عل". س�اس�ل لالت�االتأ

االس���اف، وال�ف��� ال����، وال�ؤ�ة اإلس��ات���ة، وال��اكة، (في الع�اق ل��ض�ع ال��اء اإلس��ات��ي م� ح�� 

��ة وعالقة ذل� �الق�رة اإلب�ا��ة في ه�ه ال���ة؛ ل�ا له م� أث� في إم�ان�ة ت�ق�� ال��اف�ة لل�) وال�اف��ة وال��س

وق� ت�صل� ال�راسة إلى م���عة م� . واس���م� ال�راسة ال��هج ال�صفي ال��ل�لي. لل���ل على م�انة م����ة

في ت�ق�� الق�رة اإلب�ا��ة لل���ة ال����ثة،  أ�ه� ال��� أن لل��اء اإلس��ات��ي ����ع م��ناته أث�اً : ال��ائج أه�ها

��� م�ی��ها في ال�أث�� إلن�اج ال�ف��� اإلب�اعي؛ في ح�� �ان وأن ال���ة حقق� االس�فادة م� خ��ة ومهارة تف

 .ه�اك ق��ر ل�� ال���ة ال����ثة في اس���ار م��أ ال��اكة

دراسة ت�����ة : فعال�ة ال���دات على م�ارسات ال�شاقة ال������ة" �ع��ان ) 2015 ،ال��ی�� واب� رمان(دراسة 

ه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف إلى أث� فعال�ة ال���دات على ". على م���ات ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في األردن

في األداء ) ب��ارالت���ل�ج�ا ال�عل�مات، ورشاقة ا رشاقة ال��رد ال����، ورشاقة(م�ارسات ال�شاقة ال������ة 
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ة العل�ا م��فًا م� ال���ف�� اإلدار��� في ال�����ات ال�����) 176(ال�����ي، وت��ن� ع��ة ال�راسة م� 

 االن��ارت� اس���ام ت�ل�ل . س��انات ل��ع ال��انات؛ �غ�ض ت�ق�� أه�اف ال�راسةوال�س�ى، وزع� عل�ه� اال

إ��اب�ة ب�� ال�شاقة ال������ة وأ�عادها واألداء ال�����ي في وم� أب�ز ن�ائج ال�راسة وج�د عالقة . ال����

  .ال����ات ال����ثة

  :األج���ة�اللغة ال�راسات  -ب

 The Relationship between": �ع��ان) Mohammadi& Nikpour& Chamanifard, 2015( دراسة

Organizational Agility and Employee’s Productivity (Case Study: Ministry of Youth 

Affairs and Sports, Iran)" . 

ه�ف� ال�راسة ). دراسة حالة وزارة ال��اب وال��اضة في إی�ان: العالقة ب�� ال�شاقة ال������ة و�ن�اج�ة ال���ف��(

و�ن�اج�ة ال���ف�� في وزارة ال��اب  ،)ال�شاقة ال������ة( العالقة ب�� خفة ال���ة ال������ة إلىإلى ال�ع�ف 

، ال�راسة م� ج��ع العامل�� في وزارة ش�ون ال��اب وال��اضة في إی�ان م���ع وق� ت��ن . في إی�ان وال��اضة

ت� اس���ام  ؛م� أجل ت�ل�ل ال��اناتو ، �ال���قة الع��ائ�ة ال����ة م��فاً ) 265( هاخ��� م�ه� ما م���ع

ة إ��اب�ة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� خفة أن ه�اك عالق���� ن�ائج ال�راسة و ، س��الليإلاإلح�اء ال�صفي وا

في  س��ا�ة وال�فاءة وال��ونة وال��عةالا(ال��غ��ات الف���ة و  ،و�ن�اج�ة ال���ف�� ،)ال�شاقة( ال���ة ال������ة

 .)األداء

 The impact of technical and "�ع��ان ) Koren & Palčič, 2015(��ر�� و�ال���  دراسة

organisational innovation concepts on product characteristics) " تأث�� مفا��� االب�اع ال�ق�ي

ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�ع�ف إلى أث� مفا��� اإلب�اع ال�ق�ي وال�����ي في ). وال�����ي في خ�ائ� ال���ج

وق� ت�صل� ال�راسة إلى م���عة م� . ش��ة ت���ع سل�ف���ة) 89( وت��ن� ع��ة ال�راسة م�. خ�ائ� ال���ج

إن مفا��� اإلب�اع ال�ق�ي وال�����ي لها تأث�� إ��ابي على خ�ائ� ال����ات؛ م� ح�� ز�ادة ن��ة : ال��ائج أه�ها

ل ال����ات ال����رة، وأوص� ال�راسة أ��ًا أنه ��� على ال���ات ال���ل على ال���� م� ال�عل�مات ح� 

  .ال����ات ال��ی�ة ع�� إدارات ال���عات، وتفع�ل تل� ال�عل�مات ض�� مفه�م اإلب�اع ال�����ي

  :�ع��ان) Sohrabi& Asari& Hozoori, 2014(دراسة 

Relationship between Workforce Agility and Organizational Intelligence (Case Study: 

The Companies of "Iran High Council of 

Informatics 

. )دراسة حالة ال���ات، ال��ل� اإلی�اني األعلى لل�عل�مات: العالقة ب�� رشاقة الق�� العاملة وال��اء ال�����ي(

اس���اف العالقة ب�� رشاقة الق�� العاملة وال��اء ال�����ي، ت��ن م���ع ال�راسة م�  إلىه�ف� ال�راسة 

ت� اخ��ار ع��ة ع��ائ�ة . ال�ا�عة لل��ل� اإلی�اني األعلى لل�عل�ماتوال���ف�� العامل�� في ال���ات  ی���ال��

وأ�ه�ت ن�ائج ال�راسة وج�د . ش��ات) 7(�ع�ل�ن في  م�ار�اً ) 207(����ة م� م���ع ال�راسة بلغ ح��ها 

أ�عاد و���� ال��ائج أن ج��ع . ��اب�ة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� رشاقة الق�� العاملة وال��اء ال�����يإعالقة 

مع م�غ�� رشاقة الق��  كان لها عالقة م�ج�ة ودالة إح�ائ�اً ) ال�ؤ�ة اإلس��ات���ة(س���اء �ع� اال��اء ال�����ي �

العالقات (س���اء �ع�� ارشاقة الق�� العاملة � أ�عادالعاملة، في ح�� ب��� ال��ائج وج�د عالقة م�ج�ة ب�� 

و���� ال��ائج وج�د عالقة ب�� م�غ��ات الع�� وال���ة في . )الق�رة على ال���� وال��اء ال�����يو ال����ة 

241



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

ورشاقة الق��  ال�عل��يالع�ل ورشاقة الق�� العاملة، في ح�� ل� ��ه� وج�د عالقة ب�� ال��� وال����� 

  .  العاملة

  

  : �ع��ان)  Wilfred, Ogbo &Kifordu, 2014( دراسة

The Effect of Workforce Diversity on Organizational Performance of Selected Firms 

in Nigeria 

ه�ف� ال�راسة إلى ت��ی� ). داء ال�����ي في ش��ات م��ارة في ن�����األتأث�� ت��ع رشاقة الق�� العاملة في ا(

لى إع�ف وال� ،الع�الء في ن�����ا�على الق�ا�ا ذات ال�لة  إ��ابيما إذا �ان ل���ع رشاقة الق�� العاملة تأث�� 

لى أث� ال�عل�� إال��اسات ال�ي تق�م بها ال����ات في ن�����ا إلدارة ت��ع رشاقة الق�� على ن�� فعال، وال�ع�ف 

و�غ�ض ج�ع . كأداة على إدارة ت��ع رشاقة ق�ة الع�ل وتأث��ه على م�ش� ال����ة في ال����ات في ن�����ا

ت��ن م���ع ال�راسة م� ج��ع و  ،ل�قابلة ال�ف��ة وت�ل�ل ال����� ع��اد على ال��انات ال�ان��ة، واالت� ا ؛ال��انات

) 300(وم��فة، بلغ ح�� الع��ة ال���ارة  م��فاً  1200وال�الغ ع�ده�  ،م�انع لل�عة في ن�����ا ةم��في ثالث

 إلىال��اس�ة الس���اج ن�ائج ال�راسة، وق� ت�صل� ال�راسة  اإلح�ائ�ة األسال��م�ارك وم�ار�ة، ت� اس���ام 

ن أه��ة ت��ع رشاقة الق�� العاملة على األداء ال�����ي ح�جة للغا�ة ل��اح أ� إ: ع�ة ن�ائج �ان م� أه�ها

و���� ال��ائج وج�د أث� ل���ع رشاقة الق�� العاملة على ت���� األداء ال�����ي في ال���ات ال������ة . م���ة

  .ة ال�ي ت�ث� في ز�ادة ر���ة ال���اتث� في رشاقة الق�� العاملأال����ثة، وأن ال�عل�� له 

          

 �����ال��ه��ة وال

 :أسل�ب ال�راسة

ال�� ی���� إج�اء ال��ح ال����ي �ال�ج�ع إلى ال��اجع  ،قام� ال�راسة على ال��هج ال�صفي ال��ل�لي

ال�ي  ،)االس��انة(ال�راسة ا�ة أداة س��الع ال���اني ل��ع ال��انات ب� وال��ادر ل��اء اإل�ار ال���� لل�راسة، واالس

  .ت� ت����ها وت�ز�عها على أف�اد الع��ة وت�ل�لها إح�ائ�اً 

  م���ع ال�راسة

��تاس، وش��ة ش��ة ال(اش��َل م���ع ال�راسة على ج��ع العامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن 

، ح�� عامالً ) 4182(وال�الغ ع�ده� ی�ضح ع�د العامل�� ف�ها، ) 1(وال��ول رق� ، )س���الف�سفات، وش��ة اإل

  .2017\01\01ب�انات دوائ� ش�ون العامل�� ف�ها ب�ار�خ 

  )1(ج�ول 

  ت�ز�ع م���ع ال�راسة

 ع�د العامل�� ال���ة

 1827 ش��ة ال��تاس

 1150 ش��ة الف�سفات

 1205 ش��ة اإلس���

 4182 ال����ع

  .ال����ثةب�انات دوائ� ش�ون العامل�� في ال���ات : ال���ر
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  ع��ة ال�راسة

ی��� ع�د ) 2(م� م���ع م���ع ال�راسة، وال��ول رق� %) 10(ت� اخ��ار ع��ة ع��ائ�ة ����ة ب���ة 

  .العامل�� في ال���ات ال�الث، وع�د االس��انات ال��زعة، وع�د االس��انات ال����دة ون���ها

  

  

  )2(ج�ول رق� 

  ع�د االس��انات ال��زعة وال����دة ون��ة االس��داد 

 %ن��ة االس��داد ال����د م�ها ع��ة ال�راسة  م���ع ال�راسة اس� ال���ة

 %93.33 140 150 1827 ش��ة ال��تاس

 %94.12 160 170 1150 ش��ة الف�سفات

 %95.24 100 105 1205 س���ش��ة اإل

 %94.12 400 425 4182 ال����ع

  

؛ و�ه�ا ت��ن ق� بلغ� ن��ة االس��انات ال����دة )400(اس��انة، اس��د م�ها ) 425(ت�ز�ع ت� 

ی��� خ�ائ� ع��ة ال�راسة ح�� ) 3(، وهي ن��ة مق��لة لغا�ات ال��� العل�ي، وال��ول رق� %)94.12(

  .م�غ��اتها ال����غ�ا��ة

  )3(ج�ول رق� 

  خ�ائ� ع��ة ال�راسة ح�� ال��غ��ات

 ال���ة الع�د ��� ال�� ال��غ��

 %85.00 340 ذ�� ج��اعيال��ع اال

 %15.00 60 أن�ى 

 %100 400 ال����ع 

  الع��

 

 %12.50 50 28أقل م� 

28 – 37 100 25.00% 

38 – 45 120 30.00% 

 %32.50 130 46أك�� م� 

 %100 400 ال����ع

  ال��هل العل�ي

 

 %12.50 50 ثان�� عامة

 %22.50 90 م��س�دبل�م 

 %50.00 200 ��ال�ر��س

 %15.00 60 دراسات عل�ا

 %100 400 ال����ع

 %15.00 60 س��ات فأقل 5 ال���ة

 %27.50 110 س��ات 10 - 6 
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 %20.00 80 س�ة 11-15 

 %30.00 120 س�ة 16-20 

 %10.00 40 س�ة وأك�� 21 

 %100 400 ال����ع 

  

���غ�� ال��هل العل�ي أن أعلى ن��ة �ان� ل�الح العامل�� ال�اصل�� ���ا ی�عل� ) 3(�الح� م� ال��ول 

 ، وأقل ن��ة �ان� للعامل�� ال�اصل�� على درجة ال�ان��ة العامة ،%)50.0(على درجة ال��ال�ر��س؛ ح�� بلغ� 

ی� في وتع�� ه�ه ال����ة إلى ���عة األع�ال ال�ي �ق�م بها العامل�ن في ش��ات ال�ع�%). 12.5(وال�ي بلغ� 

  .ج��ب األردن؛ ل�ا ت��اجه م� مهارات وق�رات ت��ل� وج�د ��ادر ����ة ذات تأه�ل عل�ي م�اس�

أعلى ن��ة، وال�ي ) س�ة 46(و�ال���ة ل��غ�� الع�� فق� ش�ل العامل�ن ال�ی� ت�اوح� أع�اره� أك�� م� 

و�ع�� ذل� %). 12.5(��ه� س�ة؛ ح�� بلغ� ن�) 28(، وأقل ن��ة للعامل�� ال�ی� ع��ه� أقل %)32.5(بلغ� 

إلى اس���ار العامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن �الع�ل، وع�م ت�ك الع�ل في س� م���ة، بل إنه� 

  .�����ون ل��� ال�قاع�

؛ في ح�� %)85.0(أما �ال���ة ل��غ�� ال��ع االج��اعي فق� ش�ل ال���ر ال���ة األعلى، وال�ي بلغ� 

و�ع�� ذل� إلى ���عة األع�ال في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن، %). 15.0( اإلناث ن��ة بلغ� �ش�ل

وال�ي ت��ل� م�ه�دات عال�ة س�اء �ان� ذه��ة أم ج���ة، ولف��ات زم��ة ���لة؛ ل�ل� نالح� ت���ها �ارتفاع ن��ة 

  .ال���ر ع� اإلناث

س�ة أعلى ن��ة، و�لغ� ) 20- 16(ب��  أما �ال���ة ل��غ�� ال���ة، فق� ش�ل العامل�ن ال�ی� ت��اوح خ��ته�

و�ع�� ذل� إلى %). 10.0(ب���ة ) س�ة وأك�� 21(، أما أقل ن��ة ف�ان� للعامل�� ال�ی� �ان� خ��ته� %)30.0(

أن غال��ة األف�اد م� أص�اب ال���ة ال���س�ة وال�فاءة ال���ة ال�ي تع� مالئ�ة ل���عة الع�ل ����ات ال�ع�ی� في 

  .ج��ب األردن

  ال�راسة أداة

�غ�ض ت�ق�� أه�اف ال�راسة؛ س��� إج�اء ال��ح ال����ي، واال�الع على ال�ان� ال���� وال�راسات ال�ا�قة 

  :ذات ال�لة ���ض�ع ال�راسة، وم� ث� ت���� اس��انة ت���ن م� األج�اء ال�ال�ة

الع��، وال��هل ال�عل��ي، (��� خ�ائ� ع��ة ال�راسة في ض�ء ال��غ��ات ال���غ�ا��ة ال�ال�ة : ال��ء األول

  ).وال���ة، وال��ع االج��اعي

واع��� ، )رشاقة الق�� العاملة(فق�ة ل��اس أ�عاد ال��غ�� ال���قل ) 15(و����� : ال��ء ال�اني: ال��ء ال�اني  - أ

 )(sohrabi asari & hozoori, 2014 :في ت��ی� األ�عاد على دراسة

، )2007دوسة، (�عاد اإلب�اع ال�����ي، وق� ت� االس�عانة ب�راسة فق�ة؛ ل��اس أ) 18(و����� : ال��ء ال�ال�

 )2011ال�او�، (ودراسة 

 5م�اف� ت�امًا : (على ال��� اآلتي) LikertScale(ل���اس ل���ت ال��اسي وت� اع��اد أوزان فق�ات االس��انة وفقاً 

غ�� م�اف� ت�امًا درجة (، )ج�انغ�� م�اف� در (، )درجات 3م�اف� ب�رجة قل�لة (، )درجات 4م�اف� (، )درجات

  ).واح�ة

  ص�ق أداة ال�راسة
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س��انة على م���عة م� ال������ ال������� في م�� ص�ق م���� األداة، ت� ع�ض االلل��ق� م� 

آرائه� ح�ل �ل فق�ة م� فق�ات  ، و�ب�اءوم���ناً  س��انة لغ��اً ي؛ لل�أك� م� ص�ق م���� فق�ات االال��ال األكاد��

س��انة وم�� ان��امها وت���لها أل�عاد ال�راسة، وت� تع�یلها في ض�ء آراء ال������، ح�� ت� اس��عاد �ع� اال

س��انة في دق�� ��ق� ال��ازن ب�� م�ام�� االالفق�ات و�ضافة فق�ات أخ��، و�ج�اء ال�ع��الت ال��ل��ة على ن�� 

  .س��انة في ص�رتها ال�هائ�ة؛ و��ل� خ�ج� االق� أه�اف ال�راسةس��انة ���رة ت�تها؛ ول�ي  ت�ه� االفق�ا

  األسال�� اإلح�ائ�ة

 SPSS.17) (Statistical Package(اس���م� ال�راسة ب�نامج ال�زم اإلح�ائ�ة للعل�م االج��ا��ة 

For Social Sciences ( في معال�ة ال��انات لإلجا�ة ع� فق�ات أداة ال�راسة واخ��ار ف�ض�اتها، وفقًا لل�عال�ات

  :ح�ائ�ة ال�ال�ةاإل

ح�اب ال���ارات وال��� ال����ة؛ ل�صف خ�ائ� ع��ة ال�راسة، وح�اب ال���س�ات ال��اب�ة  .1

  .واالن��افات ال���ار�ة أل�عاد م�غ��ات ال�راسة

 .ال��ع�د؛ الخ��ار أث� ال��غ�� ال���قل وأ�عاده على ال��غ�� ال�ا�ع وأ�عاده االن��ارح�اب ت�ل�ل  .2

  .ع�د ال���رج؛ الخ��ار دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في معادلة ال���� �ال��غ�� ال�ا�عال�� االن��ارت�ل�ل  .3

ت�ل�ل ال��ای� األحاد�؛ الخ��ار الف�وق لل��غ��ات ال����غ�ا��ة في ت��رات ال����ث�� إزاء ال��غ��  .4

  .ال�ا�ع

� ال����ح ، واخ��ار ال��ای)VIF) (Variance Inflation Factor(اخ��ار معامل ت��� ال��ای�  .5

)Tolerance( ؛ لل�أك� م� ع�م وج�د ارت�ا� عاٍل)Multicollinearity (ب�� ال��غ��ات ال���قلة.  

 Normal(؛ وذل� لل�أك� م� أن ال��انات ت��ع ال��ز�ع ال���عي )Skewness(اخ��ار معامل االل��اء  .6

Distributions.(  

 .ال�اخلي أل�عاد ال�راسة؛ ل��اس االت�اق )Cronbach's Alpha(ك�ون�اخ ألفا  .7

 ع�ض ال��ائج وم�اق��ها وال��ص�ات

وم�اق�ة ال��ائج ال�ي ت�صل� لها وال��ص�ات ال�ي ت�  �عاد ال�راسة،ألح�ائي إل�ع�ض ه�ا الف�ل ن�ائج ال��ل�ل ا

 .اس���اجها ب�اء على ن�ائج ال�راسة

ت��ل ال���س�ات ال��اب�ة، ع��اد على ن�ائج ال��ل�ل اإلح�ائي ال�صفي لل��انات، وال�ي الَت� ا

ومع م�اعاة ت�رج ال���اس . ن��افات ال���ار�ة ل���ع أ�عاد ال�راسة ال���قلة وال�ا�عة، والفق�ات ال���نة ل�ل �ع�الوا

ال�����م في ال�راسة فإن ��� ال���س�ات ال��اب�ة ال�ي ت�صل� إل�ها ال�راسة، س��� ال�عامل معها على ال��� 

  :ال�الي

  ُم��ف�  س�ُم��   ُم�تفع

  )فأقل 2.49(  )3.49-2.5(  )ف�ا ف�ق  3.5(

����ن م���� ت��رات ) 3.5(و��اًء على ذل� فإذا �ان� ���ة ال���س� ال��ابي للفق�ات أك�� م� 

- 2.5(على الفق�ات، أما إذا �ان� ���ة ال���س� ال��ابي  ال����عال����ث�� م�تفعًا، وه�ا �ع�ي م�افقة أف�اد 

����ن م���� ال���رات ) 2.49(، و�ذا �ان ال���س� ال��ابي أقل م� ���رات م��س�ن م���� الإف) 3.49

  .م��ف�اً 

  :اخ��ار ف�ض�ات ال�راسة
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خ��ار ف�ض�ة ال�راسة ال�ئ��ة والف�ض�ات الف���ة، ت� إج�اء اخ��ارات ال االن��ارق�ل ال��ء في ت���� ت�ل�ل 

مة ال��انات الف��اضات ءوذل� م� أجل ض�ان مال ؛ل��اءالومعامل ا ،معامل ت��� ال��ای�، وال��ای� ال����ح �ه

  : وذل� على ال��� ال�الي االن��ارت�ل�ل 

س���ام اخ��ار معامل اب�� ال��غ��ات ال���قلة �) Multicollinarity(ت� ال�أك� م� ع�م وج�د ارت�ا� عاٍل 

ل�ل م�غ�� م� ) Tolerance(���ح واخ��ار ال��ای� ال� ،)VIF) (Variance Inflation Factor(ت��� ال��ای� 

و���ة اخ��ار ال��ای� ال����ح ) 10(لل���ة ) VIF(مع م�اعاة ع�م ت�اوز معامل ت��� ال��ای�  ،ال��غ��ات ال���قلة

)Tolerance ( أك�� م�)(ت�اع ال��انات لل��ز�ع ال���عي اوت� ال�أك� م�  ،)0.05Normal Distribution (

م�اع�� في ذل� أن ال��انات ت��ع ال��ز�ع ال���عي إذا �ان� ���ة معامل  ،)Skewness(ل��اء الح��اب معامل اا�

  : ی��� ن�ائج ه�ه االخ��ارات) 4(وال��ول رق�  ،)1(ل��اء تقل ع� الا

  

  )4(ج�ول 

  ل��اءالاخ��ار معامل ت��� ال��ای� وال��ای� ال����ح ومعامل ا

 أ�عاد ال��غ�� ال���قل
  معامل ال��ای�

VIF 

  ال��ای� ال����ح

Tolerance 

  االل��اء

Skewness 

 0.764  0.627  1.596  الق�رة على ال����

 0.680  0.526  1.901  ال�ه��ة ال��ونة

 0.731  0.451  2.218  ت��ل ضغ�� الع�ل

      

  

وت��اوح ) 10(ل���ع أ�عاد ال��غ�� ال���قل تقل ع� ) VIF(نالح� أن ��� اخ��ار معامل ت��� ال��ای� 

 - 0.451(ت�اوح� ما ب�� ) Tolerance(، وأن ��� اخ��ار ال��ای� ال����ح �ه )2.218 -1.596(ب�� ما 

وق� ت� . ب�� أ�عاد ال��غ�� ال���قل) Multicollinarity(و�ع� ه�ا م�ش�ًا على ع�م وج�د ارت�ا� عال  ؛)0.627

  .)Skewness(ل��اء الح��اب معامل ااال�أك� م� أن ال��انات ت��ع ال��ز�ع ال���عي �

ل�شاقة الق�� )  α≥ 0.05(ال ی�ج� أث� هام ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة : ةالف�ض�ة ال�ئ��ن�ائج اخ��ار 

�أ�عاده  على اإلب�اع ال�����ي) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(العاملة �أ�عادها 

 .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن) اإلن�اج�ة الع�ل�ات األصالة، وال�القة وال��ونة، وت����(

  

  )5(ج�ول 

ة خ��ار الف�ض�ة ال�ئ��اللل�أك� م� صالح�ة ال���ذج ) Analysis Of Variance(ن��ار الن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ل

  األولى

 ال���ر
  معامل

R2 

م���ع  

 ال���عات

درجات 

 ال���ة

م��س� 

 ال���عات

 ���Fة 

 ال�����ة

م���� 

 Fداللة 

 االن��ار
0.539 

13.609  6  2.268  18.343*  

  

0.000  

 0.124 94 11.623 ال��أ  
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  100 25.232 ال�لي

  .)α ≥ 0.05(داللة ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م����  *

ة دالل ذا اَ ث� أة، وأن ه�اك خ��ار الف�ض�ة ال�ئ��إلت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ال�اب� إلى صالح�ة ال���ذج 

 ،ال�ه��ة ال��ونةو الق�رة على ال����، (�شاقة الق�� العاملة �أ�عاده ل، )α≥0.05(إح�ائ�ة ع�� م���� داللة 

في ) اإلن�اج�ة الع�ل�ات األصالة، وال�القة وال��ونة، وت����(�أ�عاده  اإلب�اع ال�����يفي ) ت��ل ضغ�� الع�لو 

ع�� م���� داللة ) 18.343(ال�����ة ال�الغة ) F(على ���ة ، اع��ادًا ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن

)α=0.000(،  ا ت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ذاته أن أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة ���غ�� م��قل��

رجة تع�� دعال�ة ، وهي ق�ة تف����ة )اإلب�اع ال�����ي(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 53.9(تف�� ما مق�اره 

ة ���رتها الع�م�ة، ونق�ل الف�ض�ة تق�م ن�ف� ف�ض�ة ال�راسة ال�ئ�� م�ا. واس�ق�اره مق��لًة م� ق�ة ن��ذج ال�راسة

ل�شاقة الق�� العاملة )  α≥ 0.05(ی�ج� أث� هام ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة : ال��یلة ال�ي ت�� على

األصالة، (�أ�عاده  على اإلب�اع ال�����ي) ، وت��ل ضغ�� الع�لالق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة(�أ�عادها 

 .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن) اإلن�اج�ة الع�ل�ات وال�القة وال��ونة، وت����

  

  )6(ج�ول 

  اإلب�اع ال�����يال��ع�د الخ��ار أث� مفه�م رشاقة الق�� العاملة �أ�عاده ال���لفة في  االن��ارن�ائج ت�ل�ل 

 B أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة
ال��أ 

 ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.276  1.096-  0.097  0.076  0.084-  الق�رة على ال����

  0.019  *2.387  0.230  0.080  0.190  ال��ونه ال�ه��ة

  0.100  1.662  0.173  0.079  0.131  ت��ل ضغ�� الع�ل

           

  .)α≥0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

أن ) t(، واخ��ار )Beta(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول ال�اب� وم� م�ا�عة معامالت 

ب�اللة وارتفاع  ،)اإلب�اع ال�����ي(ذو تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال�ه��ةال��ونة (ال��غ�� ال���قل  �ع�

 ���)t ( ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة)0.05≤α ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���

)Beta .( عاد ال��غ�� ال���قل إلى ع�م وج�د أث� دال إح�ائ�ًا ألك�ا أشارت ال��ائج في ال��ول أعاله�) الق�رة على

ال�����ة ال�اه�ة فـي ) t(ب�اللـة ان�فاض ��� ) اإلب�اع ال�����ي(في ال��غ�� ال�ا�ع ) ت��ل ضغ�� الع�لو ال���� 

 ).Beta(والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل��� ) α≥0.05( ع� م���� داللةوارتفاع ال��ول ال�اب� 

 

  )7(ج�ول 

  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي  االن��ارل�ل ن�ائج ت�

  م� خالل أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة ي�اإلب�اع ال�����لل���� 

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

 معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة  ال�����ة ���tة 
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 0.000  *8.384  0.415 الق�رة على ال����

 0.001  *3.345  0.475 ت��ل ضغ�� الع�ل

 0.003  *3.029 0.521 ال�ه��ة ال��ونة

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ل���ی� أه��ة �ل   Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي االن��اروع�� إج�اء ت�ل�ل 

ال�� ���ل أث� أ�عاد ،  y= a+ bxفي ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي  م� أ�عاد العامل ال���قل على ح�ة �ع�

، ی�ضح ال��ول ال�اب� ت�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ال���قل في اإلب�اع ال�����يمفه�م رشاقة الق�� العاملة في 

م� ال��ای� في %) 41.5(ال��ت�ة األولى وفّ�� ما مق�اره  الق�رة على ال����، فق� اح�ّل �ع� االن��ارمعادلة 

ال�� ف�� مع �ع� العالقات ال����ة ما مق�اره  ت��ل ضغ�� الع�ل، تاله �ع� )اإلب�اع ال�����ي(ال��غ�� ال�ا�ع 

ال�� �ف�� مع ال�ه��ة ، وأخ��ًا دخل �ع� ال��ونة )اإلب�اع ال�����ي(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 47.5(

  ، )اإلب�اع ال�����ي(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 52.1(ال�ع�ی� ال�ا�ق�� ما مق�اره 

) α≥0.05(ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  هام ال ی�ج� أث�: ن�ائج اخ��ار الف�ض�ة الف���ة األولى

في األصالة ��ع� ) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(ل�شاقة الق�� العاملة �أ�عادها 

  .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن اإلب�اع ال�����يم� أ�عاد 

  )8(ج�ول 

لل�أك� م� صالح�ة ال���ذج الخ��ار الف�ض�ة الف���ة ) Analysis Of Variance(ن��ار الن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ل

  األولى

 ال���ر
  معامل

R2 

م���ع  

 ال���عات

درجات 

 ال���ة

م��س� 

 ال���عات

 ���Fة 

 ال�����ة

م���� 

 Fداللة 

 االن��ار

0.518 

15.721  6  2.620  
16.815*  

  

0.000  

  
 0.156 94 14.647 ال��أ

  100 30.368 ال�لي

  .)α≥0.05(داللة ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م����  *

ف�ض�ة الف���ة األولى، وأن ه�اك خ��ار الالت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ال�اب� إلى صالح�ة ال���ذج 

وال��ونة الق�رة على ال���� ( االعاملة �أ�عاده�شاقة الق�� ل، )α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  اذ اَ ث� أ

ال�����ة ) F(، اع��ادًا على ���ة اإلب�اع ال�����ياألصالة ��ع� م� أ�عاد في ) ت��ل ضغ�� الع�لو  ال�ه��ة

��ا ت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ذاته أن أ�عاد مفه�م  ،)α  =0.000(ع�� م���� داللة ) 16.815(ال�الغة 

، وهي ق�ة )األصالة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 51.8(ق�� العاملة ���غ�� م��قل تف�� ما مق�اره رشاقة ال

م�ا تق�م ن�ف� ف�ض�ة ال�راسة الف���ة . واس�ق�اره تع�� درجة مق��لًة م� ق�ة ن��ذج ال�راسة م��س�ة تف����ة 

ی�ج� أث� هام ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� : األولى ���رتها الع�م�ة، ونق�ل الف�ض�ة ال��یلة ال�ي ت�� على

في ) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(ل�شاقة الق�� العاملة �أ�عادها ) α≥0.05(داللة 

  .اإلب�اع ال�����ياألصالة ��ع� م� أ�عاد 

 

  )9(ج�ول 
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األصالة ��ع� م� أ�عاد ال��ع�د الخ��ار أث� مفه�م رشاقة الق�� العاملة �أ�عاده ال���لفة في  االن��ارن�ائج ت�ل�ل 

  اإلب�اع ال�����ي

 B أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة
ال��أ 

 ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.195  1.305-  0.118-  0.086  0.112-  الق�رة على ال����

  0.170  1.383  0.148  0.089  0.123  ت��ل ضغ�� الع�ل

 0.001  *3.316  0.295  0.074  0.247  ال��ونة ال�ه��ة

  .)α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

  

أن ) t(، واخ��ار )Beta(وم� م�ا�عة معامالت  ،ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول ال�اب�

ب�اللـة ) األصالة(على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال�ه��ةال��ونة (ال��غ�� ال���قل  �ع�

والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ) α≥0.05(ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة ) t(وارتفاع ��� 

الق�رة (دال إح�ائ�ًا أل�عاد ال��غ�� ال���قل ك�ا أشارت ال��ائج في ال��ول أعاله إلى ع�م وج�د أث� ). Beta(ل��� 

ال�����ة ال�اه�ة فـي ) t(ب�اللـة ان�فاض ��� ) األصالة(في ال��غ�� ال�ا�ع ) وت��ل ضغ�� الع�ل،على ال����

 ).Beta(والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل��� ) α≥0.05(ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة 

 

  )10(ج�ول 

  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي  ن��اراالن�ائج ت�ال�ل 

  م� خالل أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة�األصالة لل���� 

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

 معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة  ال�����ة ���tة 

 0.000  *8.978  0.449 ال��ونة ال�ه��ة

 0.002  *3.104 0.498 ت��ل ضغ�� الع�ل

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ل���ی� أه��ة �ل �ع�  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي االن��اروع�� إج�اء ت�ل�ل 

ال�� ���ل أث� أ�عاد مفه�م رشاقة الق��  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي ةم� أ�عاد العامل ال���قل على ح�

، فق� اح�ّل �ع� االن��ار، ی�ضح ال��ول ال�اب� ت�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ال���قل في معادلة األصالة العاملة في 

، تاله �ع� )األصالة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 44.9(وفّ�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولىال��ونة ال�ه��ة 

م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 49.8(ما مق�اره  ال��ونة ال�ه��ةال�� ف�� مع �ع� غ�� الع�ل ت��ل ض

  ). الق�رة على ال����(وق� خ�ج م� معادلة ال����  ،)األصالة(

ل�شاقة ) α≥0.05(ال ی�ج� أث� هام ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة : ن�ائج اخ��ار الف�ض�ة الف���ة ال�ان�ة

في ال�القة وال��ونة �أح� ) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(الق�� العاملة �أ�عادها 

  . في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن اإلب�اع ال�����يأ�عاد 

  )11(ج�ول 
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ال���ذج الخ��ار الف�ض�ة الف���ة لل�أك� م� صالح�ة ) Analysis Of Variance(ن��ار الن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ل

  ال�ان�ة

 ال���ر
  معامل

R2 

م���ع  

 ال���عات

درجات 

 ال���ة

م��س� 

 ال���عات

 ���Fة 

 ال�����ة

م���� 

 Fداللة 

 االن��ار

0.458 

13.898  6  2.316  
13.224*  

  

0.000  

  
 0.175 94 16.465 ال��أ

  100 30.364 ال�لي

  .)α ≥ 0.05(داللة ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م����  *

�ض�ة الف���ة ال�ان�ة، وأن ه�اك خ��ار الفإلت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ال�اب� إلى صالح�ة ال���ذج 

، ل���رات ال����ث�� ل����� مفه�م رشاقة الق�� العاملة )α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  اذ اَ ث� أ

اإلب�اع في ال�القة وال��ونة �أح� أ�عاد ) ت��ل ضغ�� الع�لو  ال�ه��ة ال��ونةو الق�رة على ال���� (�أ�عاده 

��ا ت���  ،)α  =0.000(ع�� م���� داللة ) 13.224(ال�����ة ال�الغة ) F(، اع��ادًا على ���ة ال�����ي

%) 45.8(ه ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ذاته أن أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة ���غ�� م��قل تف�� ما مق�ار 

تع�� درجة مق��لًة م� ق�ة ن��ذج  م��س�ة، وهي ق�ة تف����ة )ال�القة وال��ونة(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع 

م�ا تق�م ن�ف� ف�ض�ة ال�راسة الف���ة ال�ان�ة ���رتها الع�م�ة، ونق�ل الف�ض�ة ال��یلة ال�ي . واس�ق�اره ال�راسة

ل�شاقة الق�� العاملة �أ�عادها ) α≥0.05(إح�ائ�ة ع�� م���� داللة ی�ج� أث� هام ذو داللة : أنه ت�� على

 .اإلب�اع ال�����ي في ال�القة وال��ونة �أح� أ�عاد ) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(

  )12(ج�ول 

ال�القة وال��ونة �أح� خ��ار أث� مفه�م رشاقة الق�� العاملة �أ�عاده ال���لفة في الال��ع�د  االن��ارن�ائج ت�ل�ل 

  اإلب�اع ال�����يأ�عاد 

 B أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة
ال��أ 

 ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.101  1.655-  0.159-  0.091  0.150-  الق�رة على ال����

  0.043  2.051  0.232  0.094  0.193  ت��ل ضغ�� الع�ل

 0.038  2.107  0.199  0.079  0.166  ال��ونة ال�ه��ة

  .)α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

أن ) t(، واخ��ار )Beta(ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة في ال��ول ال�اب� وم� م�ا�عة معامالت 

على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ) وال��ونة ال�ه��ةت��ل ضغ�� الع�ل (أ�عاد ال��غ�� ال���قل 

ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة ) t(ب�اللة وارتفاع ��� ) ال�القة وال��ونة(ال�ا�ع 

)0.05≤α ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���)Beta .(ى ع�م وج�د أث� ك�ا أشارت ال��ائج في ال��ول أعاله إل

ب�اللـة ان�فاض ��� ) ال�القة وال��ونة(في ال��غ�� ال�ا�ع ) الق�رة على ال����(ال��غ�� ال���قل  ل�ع�دال إح�ائ�ًا 

)t ( ال�����ة ال�اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة)0.05≤α ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���

)Beta.(  

  )13(ج�ول 
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  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي  االن��ارل ن�ائج ت�ال�

  م� خالل أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة �ال�القة وال��ونةلل���� 

ت�ت�� دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في 

 معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة  ال�����ة ���tة 

  0.000  *7.171  0.342 ال�ه��ة ال��ونة

 0.003  *3.015  0.398 ال���� الق�رة على

 0.043  *2.050 0.423  ت��ل ضغ�� الع�ل

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ل���ی� أه��ة �ل �ع�  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي االن��اروع�� إج�اء ت�ل�ل 

ال�� ���ل أث� أ�عاد مفه�م رشاقة الق��  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي ةم� أ�عاد العامل ال���قل على ح�

، فق� االن��ار، ی�ضح ال��ول ال�اب� ت�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ال���قل في معادلة ال�القة وال��ونةالعاملة في 

ال�القة (ل��غ�� ال�ا�ع م� ال��ای� في ا%) 34.2(وفّ�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولىال�ه��ة اح�ّل �ع� ال��ونة 

م� ال��ای� في %) 39.8(ما مق�اره ال�ه��ة ال�� ف�� مع �ع� ال��ونة  الق�رة على ال����، تاله �ع� )وال��ونة

ال�� ف�� مع ال�ع�ی� ال�ا�ق�� ما مق�راه  ،، وأخ��ًا دخل �ع� ت��ل ضغ�� الع�ل)ال�القة وال��ونة(ال��غ�� ال�ا�ع 

  .)ال�القة وال��ونة(��غ�� ال�ا�ع م� ال��ای� في ال%) 42.3(

ل�شاقة ) α≥0.05(ال ی�ج� أث� هام ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة : خ��ار الف�ض�ة الف���ة ال�ال�ةان�ائج 

اإلن�اج�ة  الع�ل�ات في ت����) الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، وت��ل ضغ�� الع�ل(الق�� العاملة �أ�عادها 

 .في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن إلب�اع ال�����ياكأح� أ�عاد 

  )14(ج�ول 

لل�أك� م� صالح�ة ال���ذج الخ��ار الف�ض�ة الف���ة ) Analysis Of Variance(ن��ار الن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ل

  ال�ال�ة

 ال���ر
  معامل

R2 

م���ع  

 ال���عات

درجات 

 ال���ة

م��س� 

 ال���عات

 ���Fة 

 ال�����ة

م���� 

 Fداللة 

 االن��ار

0.361 

11.492  6  1.915  
8.857*  

  

0.000  

  
 0.216 94 20.327 ال��أ

  100 31.819 ال�لي

  .)α≥0.05(داللة ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م����  *

  

خ��ار الف�ض�ة الف���ة ال�ال�ة، وأن ه�اك الت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ال�اب� إلى صالح�ة ال���ذج 

 ال��ونةو الق�رة على ال����، ( ا�شاقة الق�� العاملة �أ�عادهل، )α≥0.000(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  َا ذاث� أ

) F(، اع��ادًا على ���ة اإلب�اع ال�����ياإلن�اج�ة �أح� أ�عاد  الع�ل�ات ت����في ) ت��ل ضغ�� الع�لو  ال�ه��ة

��ا ت��� ال��ائج اإلح�ائ�ة في ال��ول ذاته أن  ،)α  =0.000(ع�� م���� داللة ) 8.857(ال�����ة ال�الغة 

 ت����(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 36.1(أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة ���غ�� م��قل تف�� ما مق�اره 

م�ا تق�م . ارهواس�ق�  تع�� درجة مق��لًة م� ق�ة ن��ذج ال�راسة م��س�ة ن���اً ، وهي ق�ة تف����ة )اإلن�اج�ة الع�ل�ات
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ی�ج� أث� هام ذو : ن�ف� ف�ض�ة ال�راسة الف���ة ال�ال�ة ���رتها الع�م�ة، ونق�ل الف�ض�ة ال��یلة ال�ي ت�� على

الق�رة على ال����، وال��ونة ال�ه��ة، (ل�شاقة الق�� العاملة �أ�عادها ) α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة 

 .اإلب�اع ال�����ي اإلن�اج�ة �أح� أ�عاد  الع�ل�ات في ت����) وت��ل ضغ�� الع�ل

 

  )15(ج�ول 

 الع�ل�ات ت����خ��ار أث� مفه�م رشاقة الق�� العاملة �أ�عاده ال���لفة في إلال��ع�د  االن��ارن�ائج ت�ل�ل 

  اإلب�اع ال�����ي��ع� م� أ�عاد اإلن�اج�ة 

 B أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة
ال��أ 

 ال���ار� 
Beta  ة���t 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

  0.901  0.125-  0.013-  0.101  0.013-  الق�رة على ال����

  0.040  2.081  0.237  0.105  0.219  ال�ه��ة ال��ونة

 0.024  2.297  0.235  0.088  0.201  ت��ل ضغ�� الع�ل

  .)α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

أن ) t(، واخ��ار )Beta(في ال��ول ال�اب� وم� م�ا�عة معامالت ی��ح م� ال��ائج اإلح�ائ�ة ال�اردة 

على ال��الي ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ) ت��ل ضغ�� الع�ل، ال�ه��ة  ال��ونة(أ�عاد ال��غ�� ال���قل 

ع�� م���� داللة ال�����ة ال�اه�ة في ال��ول ال�اب� ) t(ب�اللـة وارتفاع ��� ) اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����(ال�ا�ع 

)0.05≤α ( والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ل���)Beta .( ك�ا أشارت ال��ائج في ال��ول أعاله إلى ع�م وج�د أث�

ب�اللـة ) اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����(في ال��غ�� ال�ا�ع ) الق�رة على ال����(ال��غ�� ال���قل  ل�ع�دال إح�ائ�ًا 

والق�ة ال�أث���ة ال�الة إح�ائ�ًا ) α≥0.05(اه�ة فـي ال��ول ال�اب� ع�� م���� داللة ال�����ة ال�) t(ان�فاض ��� 

 ). Beta(ل��� 

  )16(ج�ول 

  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي  االن��ارن�ائج ت�ال�ل 

  م� خالل أ�عاد مفه�م رشاقة الق�� العاملة اإلن�اج�ة ب����� الع�ل�اتلل���� 

دخ�ل ال��غ��ات ال���قلة في ت�ت�� 

 معادلة ال����

  ���ة

R2 
 tم���� داللة  ال�����ة ���tة 

 0.006  *2.787  0.313 ال�ه��ة ال��ونة

 0.013  *2.538 0.355  تعل� مهارات و�ج�اءات الع�ل

  ).α ≥ 0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ل���ی� أه��ة �ل �ع�  Step Wise Multiple  Regressionال��ع�د ال��ر��ي االن��اروع�� إج�اء ت�ل�ل 

ال�� ���ل أث� أ�عاد مفه�م رشاقة الق��  ،في ال��اه�ة في ال���ذج ال��اضي ةم� أ�عاد العامل ال���قل على ح�

، ی�ضح ال��ول ال�اب� ت�ت�� دخ�ل أ�عاد العامل ال���قل في معادلة اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����العاملة في 

م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع %) 31.1(وفّ�� ما مق�اره  ،ال��ت�ة األولىال�ه��ة ، فق� اح�ّل �ع� ال��ونة �اراالن�

%) 35.5(ما مق�اره  ال�ه��ة ال�� ف�� مع �ع� ال��ونة ت��ل ضغ�� الع�ل، تاله �ع� )اإلن�اج�ة الع�ل�ات ت����(
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الق�رة على ( وق� خ�ج م� معادلة ال���� �ل م� ).�اج�ةاإلن الع�ل�ات ت����(م� ال��ای� في ال��غ�� ال�ا�ع 

  ). ال����

  : م�اق�ة ال��ائج

  :م�اق�ة ال��ائج ال�ي ت�صل� ال�ها ال�راسة

شاقة الق�� العاملة ل� ) α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  ًا ذاهام اً ب��� ال��ائج أن ه�اك أث�  .1

ومع�ى . ال�����ي اإلب�اعم���عة في ) ، ت��ل ضغ�� الع�لال�ه��ة الق�رة على ال����، ال��ونة( ا�أ�عاده

، فق�رة ال�����ي اإلب�اعه�ه ال����ة أن ت�اف� أ�عاد رشاقة الق�� العاملة ���رة م���عة ی�ث� في ز�ادة م���� 

���رة على ال���� مع ال��غ��ات وال�����ات ال����ة، وحل م�اكل الع�ل ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن 

وال�ي ت��� الق�رة على أداء مهام  ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن إب�ا��ة، وال��ونة ل�� العامل�� في

م���عة، وتعل� ��ق ج�ی�ة ألداء مهام ال��ائف ال��ا�ة به�، و��ل� ال��ونة في ال�عامل مع اآلخ���، 

  . وت��ل ضغ�� الع�ل

ذو تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال�ه��ة ال��ونة(ال��غ�� ال���قل  �ع�و���رة م�ف�دة ت��� أن 

ال���قل ���رة م�ف�دة �ل  ، في ح�� ت��� ع�م وج�د أث� دال إح�ائ�ًا أل�عاد ال��غ��)ال�����ي اإلب�اع(

  ).ال�����ي اإلب�اع(في ال��غ�� ال�ا�ع ) الق�رة على ال����، وت��ل ضغ�� الع�ل( على ح�ة

�شاقة الق�� العاملة ل، )α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  وج�د أث� ذ� ل��ائج إلىوأشارت ا .2

��ع� م� أ�عاد  األصالةفي ) ، ت��ل ضغ�� الع�لال�ه��ة ال��ونةالق�رة على ال����، (�أ�عادها م���عة 

، على ال���� مع ال�غ�� في حاجات و�ل�ات ال��ق  اتومع�ى ه�ه ال����ة أن ق�رة ال���. ال�����ي اإلب�اع

م� م��لف  اتو��ل� ال�غ�� في ال��وف وال�����ات ال����ة، �اإلضافة إلى ق�رة العامل�� في ال���

ت��ل ضغ�� الع�ل ال����رة وال����دة ���رة ش�ه ی�م�ة، والع�ل في ج� ���ده ال�����ات اإلدار�ة على 

ال�ي ت���  ،�، و��ل� ق�رة ال���ة على ت�ف�� االح��اجات ال��ر���ة وال������ةال�قة ب�� ال�ؤساء وال��ؤوس�

 ج�ئ�اً  ت�ف� ال����ة. ه� في ت�ق�� أه�اف ال���ة ال���� لهااالعامل�� ل�یها م� ال�عل� وال�عل��، و�ل ذل� ��

عالقة لى وج�د ال�ي ت�صل� إ) Mohammadi& Nikpour& Chamanifard, 2015(مع ن���ة دراسة 

ال�ي ب��� وج�د ) Al-Hadid & Abo-Rumman, 2015(ون�ائج دراسة . ب�� ال�شاقة و�ن�اج�ة ال���ف��

ال�ي ) Nafei, 2015(ل�ق� ال����ة مع ن���ة دراسة اك�ا . ب��ار واألداء ال�����يالعالقة ب�� رشاقة ا

وال�ق� ال����ة ��ل� مع ن���ة . تأ�ه�ت ن�ائ�ها وج�د ب�� رشاقة الع�ل وم�ار�ة ال���ف�� في ص�ع الق�ارا

ال�ي ب��� وج�د عالقة ب�� رشاقة الق�� العاملة وال��اء ) Sohrabi& Asari& Hozoori, 2014(دراسة 

ال�ي ب��� وج�د أث� ل���ع رشاقة الق��  ،)Wilfred& Ogbo &Kifordu, 2014( ون�ائج دراسة. ال�����ي

  .�ات ال������ة ال����ثةالعاملة على ت���� األداء ال�����ي في ال�� 

على ال��الي ذو تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ) ال�ه��ة ال��ونة(و���� ال��ائج أن �ع� ال��غ�� ال���قل 

الق�رة على ال����، (، في ح�� ب��� ع�م وج�د أث� دال إح�ائ�ًا أل�عاد ال��غ�� ال���قل ���رة م�ف�دة )األصالة(

  ).األصالة(ال��غ�� ال�ا�ع  في) وت��ل ضغ�� الع�ل

�شاقة الق�� العاملة ل )α≥0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  اذ اً ث� ت ال��ائج ��ل� إلى أن ه�اك أوأشار  .3

��ع� م�  ال�القة وال��ونةفي ) ، ت��ل ضغ�� الع�لال�ه��ة ال��ونةالق�رة على ال����، (�أ�عاده م���عة 

 ،ه�ه ال����ة أن ق�رة ال����ة على ت���� س�اساتها و�ج�اءات الع�ل ف�هاومع�ى . ال�����ي اإلب�اعأ�عاد 

��ه� ق�رتها على ال���� مع ال��وف ال����ة ال��غ��ة وحاجات و�ل�ات ال��ق، وال��ونة في ال�عامل مع 
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ال��وف وال��غ��ات وحل م�اكل الع�ل ال��مي، وت��ل ضغ�� الع�ل، ت�ف� ال����ة مع ن���ة دراسة 

)Mohammadi& Nikpour& Chamanifard, 2015 ( ال�ي ت�صل� إلى وج�د عالقة ب�� ال�شاقة

  . و�ن�اج�ة ال���ف��

على ال��الي ) ، ت��ل ضغ�� الع�لال�ه��ة ال��ونة(و���� ال��ائج أن أ�عاد ال��غ�� ال���قل ���رة م�ف�دة 

أشارت ال��ائج إلى ع�م وج�د أث� دال  ك�ا). ال�القة وال��ونة(ذوات تأث�� دال إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع 

  ).ال�القة وال��ونة(في ال��غ�� ال�ا�ع ) الق�رة على ال����(ال��غ�� ال���قل ���رة م�ف�دة  ل�ع�إح�ائ�ًا 

�شاقة الق�� ل، ) α ≥ 0.05(داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  اذ اً ث� �صل� ن�ائج ال�راسة إلى أن ه�اك أوت .4

ت���� الع�ل�ات في ) الق�رة على ال����، ال��ونة، ت��ل ضغ�� الع�ل(العاملة �أ�عاده ���رة م���عة 

وم�د ه�ه ال����ة أن ق�رة ال���ة على االس�غالل األم�ل لل��ارد . ال�����ي اإلب�اع��ع� م� أ�عاد  اإلن�اج�ة

. ����ات ال����ة، وال��ونة، وت��ل ضغ�� الع�لوت���فها ���ل فاعل �ع�� ق�رتها على ال���� مع ال�

ال�ي ) Mohammadi& Nikpour& Chamanifard, 2015(ن���ة دراسة مع  ج�ئ�اً ت�ف� ال����ة 

 ,Al-Hadid & Abo-Rumman(ون�ائج دراسة . ت�صل� إلى وج�د عالقة ب�� ال�شاقة و�ن�اج�ة ال���ف��

ك�ا ال�ق� ال����ة مع ن���ة دراسة . ار واألداء ال�����يال�ي ب��� وج�د عالقة ب�� رشاقة االب��) 2015

)Nafei, 2015 ( ب�� رشاقة الع�ل وم�ار�ة ال���ف�� في ص�ع الق�اراتعالقة ال�ي أ�ه�ت ن�ائ�ها وج�د .

ال�ي ب��� وج�د عالقة ) Sohrabi& Asari& Hozoori, 2014(وال�ق� ال����ة ��ل� مع ن���ة دراسة 

ال�ي ) Wilfred& Ogbo &Kifordu, 2014( ون�ائج دراسة. ملة وال��اء ال�����يب�� رشاقة الق�� العا

 . ب��� وج�د أث� ل���ع رشاقة الق�� العاملة على ت���� األداء ال�����ي

على ) وت��ل ضغ�� الع�ل،  ال�ه��ة ال��ونة(و���� ال��ائج أن �ع�� ال��غ�� ال���قل ���رة م�ف�دة 

ك�ا أشارت ال��ائج إلى ع�م ). ت���� الع�ل�ات اإلن�اج�ة(إح�ائ�ًا في ال��غ�� ال�ا�ع ال��الي ذوات تأث�� دال 

ت���� (في ال��غ�� ال�ا�ع ) الق�رة على ال����(ال��غ�� ال���قل ���رة م�ف�دة  ل�ع�وج�د أث� دال إح�ائ�ًا 

  ).الع�ل�ات اإلن�اج�ة

  : ال��ص�ات  

  : ت�ةسة ال�ال�ة ال��ص�ات اآلاع��ادًا على ال��ائج ال�ا�قة، تق�م ال�را

ب�اع ال�����ي؛ وذل� ل�ا له م� أه��ة اه��ام ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن ب����� م���� اإلض�ورة  .1

 .ك���ة في م�اع�ة ال���ة على م�اجهة ال����ات ال�ي تقف عائ� في ���� ت���قها أله�افها

ج��ب األردن؛ ل���� أه��ة اإلب�اع ال�����ي ودوره عق� دورات وورش ع�ل للعامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في  .2

 .الفاعل في اس���ار�ة ال���ة وتق�مها

 :ت���� العامل�� في ال���ة وتع��� رشاق�ه� ل��اجهة م��لف ال��اقف م� خالل اآلل�ات ال�ال�ة .3

 . ز�ادة تف��� ال�ل�ة ل�یه� لل��ام ��هامه� ال�����ة. ا

 .���ة ل��ادة معارفه� ومهاراته� ل�ا لها م� أث� على رشاق�ه�عق� ال�ورات ال��ر���ة وال��� . ب

 . س���امها في آدائه� ألع�اله� إلب�اع وال��ادأة ل�یه� الت���ع روح ا. ج

ال��اح للعامل�� في ش��ات ال�ع�ی� في ج��ب األردن �ال��ار�ة في ات�اذ الق�ارات، وال��اه�ة الفعل�ة  .4

 .ف�ها
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