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  :العالقة بین رأس المال ال�شر� وأداء األعمال لقطاع االتصاالت
  *دراسة تطب�ق�ة في دولة الكو�ت

 ناصر ساجد مراد الناصر
  طالب د�توراه الفلسفة �علم اإلدارة

  �ل�ة المال واألعمال -قسم اإلدارة 
  جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة

  المملكة األردن�ة الهاشم�ة
   :    ملخص

       مـن خـالل    ،                                                                                       هدفت الدراسة إلى تفحص مد� تـأثیر رأس المـال ال�شـر� فـي أداء األعمـال لشـر�ات االتصـاالت الكو�ت�ـة
                                                               اســـتخدامهم لمؤشـــرات رأس المـــال ال�شـــر� لرفـــع مســـتو�ات األداء فـــي شـــر�ات    ت                                    معرفـــة تصـــورات وآراء المـــدیر�ن، واحتمـــاال

                المتغیـر المسـتقل     أثـر                                  اعتمـدت منهج�ـة تحلیل�ـة، حیـث قاسـت      ، فقـد         ارت�اط�ـة      دراسـة       دراسـة       هـذه الُ      ُتعتبـر   و                   االتصاالت الكو�ت�ة. 
ـــى التخلیـــ�) فـــي أداء          �عناصـــره  (HC)  "                  رأس المـــال ال�شـــر�      وهـــو " ـــرات، واالبتكـــار والقـــدرة عل ــتعلم، الخب ـــ�م والـ                                                                         الثالثـــة (التعل

ُ                                   األعمال لشر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت. وقد ُجمعت الب�انات عن طر�� أداة الدراسة                           است�انة، مـن وحـدة التحلیـل     وهي                                           
  ،  ا    ً       ً مـدیًرا تقر�ً�ـ    00 5    ً         مـدیًرا مـن أصـل      118    ی�ة                                                 ن في شر�ات االتصاالت، و�لـغ عـدد أفـراد العینـة المسـتج  و                      والمعاینة وهم المدیر 

ــ   ا                                                                     ً واســتعملت الدراســة التقن�ــات اإلحصــائ�ة المختلفــة. و�نتیجــة وجــدت الدراســة أثــرً  ــ   ا   ً قوً�                           لــرأس المــال ال�شــر� فــي أداء    ا ٕ      ً وٕایجابً�
                                                                                                       األعمـال لشـر�ات االتصــاالت الكو�ت�ـة، حیــث �اسـتطاعة المــدیر�ن إدارة رأس المـال ال�شــر� فـي تلــك الشـر�ات مــن أجـل رفــع 

      بتكـار       وهـو اال                                                                                                    مستو� األداء على المد� ال�عید. وأظهرت الدراسة أن التأثیر األكبر �ان للعنصر الثالـث لـرأس المـال ال�شـر� 
              معنـو� فـي أداء        أ� أثـر                                                     خبرات الموظفین، بینما لم ��ن لعنصر التعل�م والتعلم     عنصر                   على التخلی�، یل�ه         قدرتهم          لموظفین و  ل

                                                                  مز�د من االهتمام برأس المال ال�شر� من أجل إدارته �ش�ل ناجح وفعال.                  وقد أوصت الدراسة �                      أعمال شر�ات االتصاالت.

          المقدمة:

    اء  ّ جـرّ    ،(Lee and Chen, 2013: 400)   ي      المعرفـ         االقتصـاد     عصـر    إلـى      دخول          العـالم الـ     شـهد   ،   اضـي                   منـذ نها�ـة القـرن الم
ــ           المتســارعة            الدینام���ــة           جبــرة علــى           ُ المنظمــات مُ       �اتــت ف   ،(Bontis and Fitz-enz 2002: 223)                      وفرة وغــزارة المعلومــات  ل
–    ها          ســفر عــن ســعی أ     ممــا   .(Maina et. al., 2014: 1)                                  قتصــاد� والثــورة الصــناع�ة المتحققــة                 فــي بوتقــة النمــو اال         االنصــهار
    مـد�      علـى  و    .(Cabrita et. al., 2007: 267)                   مـن أصـولها المعرف�ـة      و�                                  الـدائم المـتالك وتحقیـ� االسـتفادة القصـ  -         المنظمـات

            الدارسـین فـي   و          ال�ـاحثین       جهـود        ألوقـات و                                 من أكثر القضا�ا أهم�ـة �احتاللهـا  ،                   األصول غیر الملموسة      دراسة                     العقود الماض�ة �انت 
                            المحـرك األساسـي لتخلیـ� الق�مـة    ،                 رأس المـال الف�ـر�        اعتبـر        هناك من  ف   .(Nayebzadeh et. al., 2013: 59)        المجال   ا  هذ

      ن رأس  إ  (Saeed et. al., 2013: 517)      وقـال   .(Cabrita et. al., 2007: 269)                                  وتحقیـ� المیـزة التنافسـ�ة المسـتدامة 

																																																											
   . 4 1  20       وفمبر ن   ُ             ، وُقبل للنشر في  4 1  20      غسطس  أ                  تم تسلم ال�حث في        *
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  (Bontis, 1998: 66)         وقـد قسـم                                                                             المال الف�ـر� یتمثـل فـي المعـارف والمهـارات التـي تسـاعد فـي تحقیـ� األهـداف المؤسسـ�ة. 
  (Najim et. al., 2012: 153, 157) و  (Cabrita et. al., 2007: 266) و  (Bontis and Fitz-enz, 2002) و
       م�ونـات    ة                        رأس المـال الف�ـر� إلـى ثالثـ  (Sharabati et. al., 2013: 32) و  (Naveed and Malik, 2012: 880, 887) و

            ن رأس المــال  إ  (Sharabati, 2013: 261)       وأضــاف  .                               لمــال اله��لــي، ورأس مــال العالقــات                            هــي: رأس المــال ال�شــر�، ورأس ا
   مــع                                    مـن شـأنه أن یـؤد� إلـى ز�ـادة اإلنتاج�ـة             األداء. حیـث   فـي    ا               ً بـل واألكثـر تـأثیرً    ،                 رأس المـال الف�ـر�     ات                     ال�شـر� �عتبـر أهـم م�ونـ

             تعز�ــز الق�مــة   و        تخلیــ�    فــي   ا              ً ممــا یــؤثر إیجاً�ــ   .(F-Jardon and Gonzalez-Loureiro, 2013: 2260)   ف ی ل ا          تقلیــل التكــ
  .(Sheikhi, 2012: 10737)  ، (Sharabati, 2013: 26)   ،(Imran et. al., 2012: 135)       للمنظمة          التجار�ة

 F-Jardon (     فقـ�                    �مؤشـرات ق�ـاس مال�ـة                   فهنـاك مـن حـدد األداء    ،(Business Performance)                   أمـا �النسـ�ة لـألداء

and Gonzalez-loureiro, 2013: 255(    تقر�ـر   فـي     أمـا   و       (Link Consulting, 2014: 2)  دد األداء فـي عـدة      ُ فقـد ُحـ                
                                 وهنـاك مـن قـاس األداء مـن خـالل مؤشـرات        نوع�ـة.          ومؤشـرات   ،                �م�ة (غیر مال�ـة)        مؤشرات  و                    منها مؤشرات مال�ة،           تصن�فات:
            لق�ــاس األصــول       خاصــة        مؤشــرات     هنــاك         �مــا إن   .(Adel, 2013)                    �فــاءة وجــودة المنــتج  و    ،(Matsson, 2014)         اإلنتاج�ــة 

  (Bontis et. al., 2000)              أمـا فـي دراسـة   .(Gates and Langevin, 2010: 5)                                غیـر الملموسـة وتأثیرهـا فـي األداء
      األداء          تــــم ق�ــــاس    فقــــد   (Sharabati et. al., 2013) و  (Sharabati, 2013) و  (Sharabati et. al., 2010) و
) (Performance   :اإلنتاج�ـــــة         مـــــن خـــــالل         (Productivity)   والر�ح�ـــــة         (Profitability)  والق�مـــــة الســـــوق�ة                 (Market 

valuation) ثابتة        مؤشرات   ة           من خالل عشر        ، وذلك     .   

ـــعید اال  و  ــــى صـ ــــإن مســــاحة           عل ـــاالت                 الســــوق العــــالمي لال                  تصــــاالت، ف ــــل ومتســــارع    فــــي      أخــــذت       تصـ                          التوســــع �شــــ�ل هائ
(International Telecommunication Union, 1999: 11).   لتلـك        تصـاالت        شر�ات اال             ضرورة مواك�ة              مما أد� إلى     

    بید     ، (Khan et. al., 2014: 88)      فیها       �شر�ة  ال     موال   األ  س     رءو                   ستفادة القصو� من        تحقی� اال       علیها   ا ً مً    لزا      أص�ح ف   ،        التغیرات
     ضـا�ا         أكثـر الق                              دوران العمـل العال�ـة تعتبـر مـن         أن معـدالت     وهـي   (Sajjad et. al., 2013: 76)      یـر�     �مـا                أن هنـاك معضـلة

                        وفهــم وتحلیــل األســ�اب لتلـــك        لدراســة         الكثیـــر                                       تصــاالت. حیـــث ��ــرس ال�ــاحثون الجهــد والوقــت                          الشــائ�ة التــي تواجــه قطــاع اال
             فـــي أداء قطـــاع             ال ال�شـــر�        رأس المــ    أثـــر              أهم�ــة دراســـة                   مــن هنـــا فقـــد تبلـــورت  .     منهـــا     للحـــد      َ  محاولــَة             ووضـــع الحلـــول           المعضــلة،

   .(Sharabati et. al., 2013: 33)       تصاالت  اال

   :             مش�لة الدراسة

     وجـــود                                                  ) الــذ� وضـــعه عـــدد مــن الخبـــراء وال�ـــاحثین العــرب، إلـــى    2003                                          خلــص تقر�ـــر التنم�ـــة اإلنســان�ة العر��ـــة للعـــام (
           بنـاء مجتمـع     فـي                            ین�غي توظیف القـدرات ال�شـر�ة                                                  ومن أجل تحو�ل الثروة المعرف�ة إلى رأس مال معرفي،    ،               قصور في المعرفة

         الدراســات         غالب�ــة     �انــت   2004        حتــى عــام   و   ،     نفســه                ). وعلــى الصــعید    2003                                تقر�ــر التنم�ــة اإلنســان�ة العر��ــة،    . (      ي مؤهــل    معرفــ
                لــوطن العر�ــي حــول     فــي ا   ا                        ً تــم إجــراء دراســات قلیلــة جــدً                        �ــالد الغــرب، فــي حــین أنــه     ُ        قــد ُأجر�ــت فــي         ال�شــر�               حــول رأس المــال 

            تعــد مــن أولــى       التــي  –           فــي دراســتهم   (Seleim et. al., 2004: 332)      وقــال   .(Bontis, 2004: 16)      نفســه         الموضــوع
                                                       ال توجـد أ�حـاث حـول رأس المـال الف�ـر� علـى صـعید المنظمـات فـي     نـه إ  –                                          الدراسات في الوطن العر�ي حول هذا الموضـوع

           ، وحتـى اآلن  ا         ً تطـور حـدیثً                                   ٌ �أن مفهـوم رأس المـال الف�ـر� مفهـومٌ   (Sharabati et. al., 2010: 117)              العر�ي. وعقب      الوطن 
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    علـــى      یجـــب   ،                  مـــن أجـــل تحســـین األداء  و    .               تـــأثیره فـــي األداء   ال                 العـــالم العر�ـــي، و    فـــي ِ             ِقبـــل المنظمـــات      ُ                 لـــم ُ�فهـــم �شـــ�ل �امـــل مـــن
                إدارة رأس المـال          اسـتحالة           أشـاروا إلـى   (Sharabati et. al., 2013: 35)    لكن   .   ال       ّ �ش�ل فعّ          ال�شر�ة                       المنظمات إدارة مواردها 

           لوا إلـى أن                                                  فإن العدیـد مـن ال�ـاحثین واألكـاد�میین والممارسـین توصـ              الصعید نفسه،       . وعلى  ً الً    أو            دون ق�اسه        َ   �ش�ل فَعال         ال�شر� 
 Sharabati)    مة ئ  مال    غیر       تعتبر    ،                                            فاعل�ة رأس المال ال�شر� ومد� تأثیره في األداء  -             لتقی�م وتحسین-                      أنظمة الق�اس الحال�ة

and Nour, 2013: 107).   بوجـود تحـد�ات   ین صـ  خص ت م                     عتـرف �عـض المـراقبین ال                  تصاالت الكو�ت�ـة، ف�  اال     صعید          أما على ،               
    علـى     حتـى    م أ            المعلومـاتي   م                 التقنـي والبرمجـي أ   م                       ذلـك علـى الصـعید اإلدار� أ           سـواء أكـان   ،       االتصـاالت       شـر�ات       تواجه        وعق�ات
             فـــي أداء قطـــاع          ال�شـــر�           رأس المـــال     أثـــر        بتقصـــي         الدراســـة      تقوم                   و�نـــاء علـــى مـــا تقـــدم ســـ    ).     �شـــر�             رأس المـــال ال        ال�شـــر� (      النـــوع 

 IBM Business consulting)   ،(International telecomminication union, 1999)      إلـى:   ا     ً سـتنادً  ا       تصـاالت  اال
services, 2005) ،  (Bin Ismail, 2005)،   (Murphy and Traistaru, 2007)،   (Mahmud et. al., 2012) ،   

(Saeed et. al., 2013)  (Sajjad et. al., 2013)،   (Sharabati et. al., 2013) ،  (Janjua and Gulzar, 2014).   

                أسئلة الدراسة:

                السؤال الرئ�س:
                      تصاالت في دولة الكو�ت؟                 في أداء شر�ات اال          ال�شر�            لرأس المال     أثر          هل یوجد  

                                یتفرع إلى ثالثة أسئلة فرع�ة هي:               السؤال الرئ�س    فإن   ،      عناصر         إلى ثالثة          ال�شر�                  لتقس�م رأس المال    ا   ً نظرً 

   ؟      الكو�ت      دولة          تصاالت في  اال              في أداء شر�ات          الموظفین    م    وتعل   م �   تعل ل    أثر          هل یوجد - 1

   ؟      الكو�ت     دولة          تصاالت في   اال              في أداء شر�ات                 خبرات الموظفین ل    أثر    د      هل یوج - 2

                       تصاالت في دولة الكو�ت؟  اال              في أداء شر�ات             على التخلی�                         بتكار الموظفین وقدرتهم ال    أثر          هل یوجد - 3

   :              فرض�ات الدراسة

                                      �م�ن اشتقاق الفرض�ات ال�حث�ة التال�ة:     ً   سا�ًقا،                              من خالل أسئلة الدراسة المذ�ورة 

                         اخت�ار الفرض�ة الرئ�سة:

(H0.1) :  0.05                                     تصاالت في دولة الكو�ت عند مستو� داللة (   اال               في أداء شر�ات          ال�شر�            لرأس المال     أثر         ال یوجد    ≤ �( .   

                             ، الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:                         وتنبث� عن الفرض�ة الرئ�سة

                         تصـاالت فـي دولـة الكو�ـت عنـد    اال               في أداء شر�ات                وتعلم الموظفین    م �   تعل ل    أثر         ال یوجد  : H0.1.1                       الفرض�ة الفرع�ة األولى
   . )�   ≥      0.05 (           مستو� داللة 

                         تصــاالت فــي دولــة الكو�ــت عنــد    اال               فــي أداء شــر�ات                 لخبــرات المــوظفین     أثــر           : ال یوجــدH0.1.2                        الفرضــ�ة الفرع�ــة الثان�ــة 
   . )�   ≥      0.05            مستو� داللة (

         تصـاالت فـي    اال               فـي أداء شـر�ات           ى التخلیـ�  لـ ع                        بتكار الموظفین وقدرتهم ال    أثر           : ال یوجدH0.1.3                        الفرض�ة الفرع�ة الثالثة 
   . )�   ≥      0.05                       الكو�ت عند مستو� داللة (     دولة 
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                أهم�ة الدراسة:

         تبــر ق�ــاس ُ  ُ�ع  و      هــذا   .      الكو�ــت     دولــة    فــي                   مــن أولــى الدراســات                     ي أداء شــر�ات االتصــاالت  فــ                 رأس المــال ال�شــر�     أثــر              تعتبــر دراســة
                                     لمتخـذ� القـرارات (المؤسسـات الح�وم�ـة).    ا                                ٕ               ً لـ�س فقـ� لألكـاد�میین والممارسـین، وٕانمـا هـو مهـم أ�ًضـ   ، ا   ً مهًمـ   ٕ                       وٕادارة رأس المال ال�شر� 

                                                          قـــد تضـــیف هـــذه الدراســـة إضـــافة نوع�ـــة لـــألدب النظـــر� والعملـــي. وأمـــا                               �النســـ�ة لل�ـــاحثین واألكـــاد�میین،                        أمـــا مـــن الجانـــب النظـــر�: ف
         وأثــره فــي     �                                                نیــین، �لمــا زادت معــرفتهم �عناصــر رأس المــال ال�شــر                        �النســ�ة للممارســین والمه ف   ،                                 الجانــب الثــاني فهــو الجانــب التطب�قــي

                                . �مـا تكمـن أهم�ـة هـذه الدراسـة فـي                   مـن أجـل تحسـین األداء  Managed)   ٕ        ) وٕادارته (Measured                              األداء، زادت قدرتهم على ق�اسه (
    هـــذه                 �اتـــت الیـــوم تـــولي    ،                                       ، ذلـــك أن جم�ـــع المؤسســـات الح�وم�ـــة والخاصـــة       االتصـــاالت         هـــي صـــناعة    ، ا  ً جـــدً       مهمـــة                تناولهـــا لصـــناعة

   .      اإلنجاز                              و�ذلك تضیی� الهامش الوقتي في         العمل�ة،         مال�ة و                                               أهم�ة عظمى لما تحمله من دور في تخفیف األع�اء ال         الصناعة

   :           هدف الدراسة

        استقصـاء          عـن طر�ـ�   ،        الكو�ت�ـة         االتصـاالت              في أداء شـر�ات          ال�شر�           رأس المال     أثر       تقصي   في             هدف الدراسة       یتلخص 
                        الخـروج بتوصـ�ات حـول ق�ـاس    :          ذلـك مـن خـالل  و   .            األعمال فیهـا        في أداء          ال�شر�           رأس المال        عناصر    أثر                    آراء المدیر�ن حول

                                 الجهـات الح�وم�ـة فـي دولـة الكو�ـت،                     ، وصانعي القرارات، و        والعامة        الخاصة                                            رأس المال ال�شر� وتأثیره في األداء، للقطاعات 
   .          لألكاد�میین       و�ذلك

                 أنموذج الدراسة:

   ،(Seliem et. al., 2007) و   ،(Seleim et. al., 2004) و   ،(Bontis et. al., 2000) و   ،(Bontis, 1998)    مـن    �ـل     تفـ� ا
   ،(Sharabati and Nour, 2013) و   ،(Sharabati, 2013) و   ،(Sheikhi, 2012) و   ،(Sharabati et. al., 2010) و
         ال�شـر�                     علـى تقسـ�م رأس المـال    ،(Backman et. al., 2014) و   ،(Kanayo, 2013) و   ،(Sharabati et. al., 2013) و

                                  . وسـوف تعتمـد هـذه الدراسـة الم�ونـات                    والقـدرة علـى التخلیـ�   ،        واالبتكـار         الخبـرات،   و     �م،       والتعلـ   ، م     الـتعل    هـي:    ،     عناصر         إلى ثالثة 
               فیتمثـل فـي أداء  (Dependent variable)                   أمـا المتغیـر التـا�ع  . (Independent variables)                          المـذ�ورة �متغیـرات مسـتقلة

ُ                                   ، الـــذ� ُســـ�قاس مـــن خـــالل المؤشـــرات العشـــرة (التـــي (Business performance)       األعمـــال   ُ                  ســـُتعرض فـــي المصـــطلحات        
    ). 1 (                           �ما هو مبین في األنموذج رقم            اإلجرائ�ة)

 ,Sharabati)و، (Sharabati et. al., 2010) و ،(Seleim et. al., 2007) و، (Bontis et. al., 2000)نماذج:  في االعتماد علىالمصدر: الباحث 
  .(Sharabati and Nour, 2013) و ،(2013

 
  

  (Dependent Variable)المتغیر التابع                                                                (Independent Variables)المتغیرات المستقلة 
  (Business Performance)أداء األعمال                                                                           (Human Capital) البشريرأس المال 
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      ة:                 التعر�فات اإلجرائ�

                        ضمن التعر�فات التال�ة:         التال�ة                 ستخدام المصطلحات  ا         الدراسة �                         لغرض ال�حث، سوف تقوم هذه 

       األفـراد           حصـل عل�ـه            على أنه مـا �                 ُ                      في هذه الدراسة ُ�عرف رأس المال ال�شر�   : (Human Capital)                 رأس المال ال�شر� 
   ،Innovation) (         االبتكــار  و    ،(Experience & Expertise)    ات          )، والخبــر Learning         والــتعلم (   ،Education) (           مــن التعلــ�م 

                                       ُ  للمنظمة، ولكن من المم�ن لها أن تستأجرُه.   ت                                 . التي تعود ملكیتها للموظفین ول�س(Creation)   � ی  خل ت  ال           القدرة على   و 

       مؤشــرات    ة                                             فــي هــذه الدراســة ســوف یــتم ق�ــاس األداء مــن خــالل عشــر   : (Business Performance)            أداء األعمــال 
                                                      �شــ�ل عــام علــى المنافســة، ونســ�ة النجــاح فــي تســو�� المنتجــات       الــرد  و                       التطلعــات المســتقبل�ة،    ، و                   الق�ــادة فــي الصــناعة     هــي:

       ألر�ـاح،  ا    نمـو   و                                معـدل إنتاج�ـة العمل�ـة (الحر�ـة)،   و                    معـدل إنتـاج الموظـف،   و                                             الجدیدة، وأداء ونجـاح أعمـال الشـر�ة �شـ�ل عـام، 
   . )     األسهم                                           نمو المب�عات، والق�مة السوق�ة للشر�ة (ق�مة   و 

ـــة       �شـــمل   :(Telecommunication Sector)         الكـــو�تي              قطـــاع االتصـــاالت                            جم�ـــع شـــر�ات االتصـــاالت فـــي دول
                       ، وشر�ة ف�فا لالتصاالت.      أور�دو                              شر�ات: شر�ة ز�ن لالتصاالت، شر�ة      ثالث               الكو�ت، وعددها 

  :                              اإلطار النظر� والدراسات السا�قة

“A New Perspective on What HR is to Contribute, How its Systems Enable it to 
Contribute, and How its Ultimate Deliverables Can be Measured." (Gates and 
Langevin, 2010: 2) 

   قـد                       للمـوارد والعناصـر التـي         الفعلـي               وفهـم المنظمـات       إدراك    فـي     درة ُ ُنـ  (Cabrita et. al., 2007: 266)    رأ�   (2007)        حتـى عـام   و 
  –                              ن ثقافـة األعمـال التقلید�ـة �انـت  أ  (Najim et al., 2012: 153)       وأضـاف   ،(Value added)     لهـا                         إلـى تحقیـ� القـ�م المضـافة      تقـود

  ز    تر�ـ       الیـوم ف    أمـا            المختلفـة.                              قتصـاد المعرفـي واألصـول الف�ر�ـة  لال         متجانسة                    إدراك وفهم األ�عاد ال          في صعو�ة   ا    ً رئ�سً    ا   ً سب�ً   –     مضت        ٍ لسنواتٍ 
       المیــزة   و            االقتصــاد�ة        التنم�ــة        تحقیــ�         تقــود إلــى   (Critical Force)           قــوة حاســمة   ا        �اعت�ارهــ         الف�ر�ــة        واألصــول        لمــوارد ا    تلــك               المنظمــات علــى

      األصـول      تلـك     جـوهر        �عتبـر                 رأس المـال ال�شـر�   و   . (Abdolahi, 2013: 71)                  وهـذا مـا أكـد عل�ـه   ،(Sharabati, 2013)   ا  ً معً            التنافس�ة
 Intellectual)         الف�ر�ــة     تهم    حصــاف     هم و     ســمات  و     هم،     تــزام ل ا  و   ،   هم     قــدرات  و     هم،       مهــارات  و     ین،             معرفــة المــوظف   مــن    ا    ً مز�ًجــ         حیــث �شــ�ل   -        الف�ر�ــة  –

Wisdom)،   خــارج ســاعات العمــل           ن المنظمــة  و                متــى غــادر الموظفــ                              ٕ           لــك التــي ال تمتلكهــا المنظمــة، وٕانمــا تفقــدها ت                  (Khan et. al., 
 ,.Crook et. al) و  ، (Mansour, 2011) و   ،(Gates and Langevin, 2010)   مـن     �ـل      عل�ـه     تفـ� ا        وذلـك مـا    .(89 :2014

 ,Janjua and Gulzar) و   ،(Adegoke and Samson, 2013)   ، و(Cadil et. al., 2013) و   ،(Asim, 2013) و  ، (2011
   .(Enyi and Akindehinde, 2014) و  ، (Backman et. al., 2014) و  ، (Maina et. al., 2014) و   ،(2014

   )Stewart, 1997: 67,101 (        فقـد عـرف                               تعر�ـف واحـد لـرأس المـال ال�شـر�،       ن علـى                               حتـى هـذا الوقـت لـم یجمـع ال�ـاحثو   و 
  ،               بتكــار والتجدیــد  لال   ا               ً التــي تعتبــر مصــدرً         لألفــراد،   (Know-How)        الفن�ــة    ات        والمهــار                     : المعرفــة المتراكمــة     �أنــه                   رأس المــال ال�شــر� 

     عرفــت   -                 مــن منظــور اجتمــاعي  و -                           ال تتجــزأ مــن العقــل ال�شــر�.       جوهر�ــة                  التــي تعتبــر أجــزاء    ،                 المهــارات والخبــرات  و               و�ــذلك القــدرات 
                الموارد ال�شـر�ة  �ـ                     یـرت�� فـي غالـب األح�ـان     وم هـ  مف       �أنـه: "                   رأس المـال ال�شـر�    )Skandia, 1998: 15 (                        منظمة س�اند�ا السو�د�ة

       . وعلــى  "                                  قــدرات الفرد�ــة للمــواطنین والمجتمعــات            للكفــاءات وال          اإلجمال�ــة        الق�مــة   فــي        حق�قتــه          یتمثــل فــي      لكنــه          �ــل شــر�ة،         الخاصــة �
ّ   عّرف     فقد    ،     دار�   اإل        الصعید  (Gruian, 2011)   العـاملین                 قـدرات المـوظفین م             رف ومهـارات و  ا  معـ      مجمـوع      �أنه    :                 رأس المال ال�شر�         
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        ات التـي                       مجمـوع المهـارات والخبـر     أنـه  �       فقـال: "   (Stewart, 1997)         علـى تعر�ـف  (Amiri et. al., 2011: 473)           ، وقد أكد       المنظمة   في 
   أن  "  (Sharabati et. al., 2010)       وأشـار  .  "                         ولكـن �م�ـن لهـا أن تسـتأجرها   ،     منظمـة                        فـي المنظمـة وال تمتلكهـا ال    ن   و                      �متلكهـا األفـراد العـامل

                     أن مـا �میـز رأس المـال   (Abdolahi et. al., 2013)     وعقـب   . "                                                     رأس المال ال�شر� �غادر متـى غـادر الموظفـون خـارج المنظمـة
        ، و�لعـب (Non Imitation)                  ، وصـعو�ة التقلیـد(Rare)                    ق�مـة، یتسـم �النـدرة   و ذ   (Unique Resource)                    ال�شر� أنه مورد فر�ـد

      وقــال                                   ، فـي المنظمــة فــي سـبیل تعز�ــز األداء.(Pysical Capital)                                    إذا مـا تــم دمجــه مـع رأس المــال المــاد�   ا      ً وجوهرً�ــ   ا   ً هاًمـ  ا    ً دورً 
(Allameh et. al., 2010)  المهـارات الفن�ـة–   �ـة             ومعرفـة الك�ف           والجـدارات  ت                                   ن رأس المـال ال�شـر� �شـیر إلـى القـدرا إ                -  

(Know-How)  وأضـاف                        فـراد العـاملین فـي المنظمـة  لأل .         (Ngah and Ibrahim, 2011)  أن رأس المـال ال�شـر� یتمیـز �الُنـدرة    ُ                             ،   
                 ذلــك ألنــه یتجســد فــي    .(Copying or Replicating)             أو استنســاخه                 �مــا �صــعب تقلیــده   ،                  مــن منظمــة إلــى أخــر�    ا          ً و�ختلــف �لً�ــ

  –     ولكـن    .et. al., 2013: 59) .  (Nayebzadeh                                 أذهـان وعقـول العـاملین فـي المنظمـة                                  مجمـوع األنشـطة والعمل�ـات الصـادرة مـن 
      �شـر�،                     السـاب� لـرأس المـال ال             فـي تعر�فهمـا  (Ngah and Ibrahim, 2011)          تختلـف مـع     فهـي  –                          وجهـة نظـر الدراسـة الحال�ـة    مـن

                  مـن أكثــر الم�ونــات   :ُ     ُ�عتبــر                   رأس المــال ال�شـر�           وعل�ــه فـإن                                        سـتقطاب رأس المــال ال�شـر� والحصــول عل�ـه. ا                  ذلـك أنــه مـن المم�ــن 
   .(F-Jardon and Gonzaler-Loueiro, 2013: 256)                        تحقی� المیزة التنافس�ة    في   ا     ً تأثیرً 

                   هـو مؤشـر لق�ـاس جـودة  ف  (Akbari et. al., 2013: 264)           فمـن منظـور  (Business Performance)                أمـا أداء األعمـال 
   ُ                أن ُیـدرس مـن خـالل عـدة                      أن األداء العالي �م�ـن   (Kochan et. al., 2013: 5)                    وقد تبین من خالل رأ�    .                   تحقی� أهداف المنظمة

                                                                   تخلی� میزة أداء عال�ة من خالل تطـو�ر مهـارات المـوظفین، وتخصـ�ص المـوارد   و                                  : تعز�ز وتطو�ر رأس المال ال�شر�،     مهمة       جوانب
              علـى المنظمـات،    ا                                                  ً أنه مـن أجـل تحقیـ� أداء أفضـل ونتـائج مذهلـه، أصـ�ح لزاًمـ   )Abdolahi et. al., 2013: 75 (               اإلنتاج�ة. و�ر� 

                            ومعرفـة أثـره فـي مسـتو� األداء،          ال�شـر�                             أمـا �النسـ�ة لق�ـاس رأس المـال   .                                     ر�� ونظام متكامل �ضمن الوصـول لتحق�قـه ط       خر�طة    رسم 
                                     فـــي أداء الشـــر�ات ��ـــون مـــن خـــالل اإلنتاج�ـــة              صـــول الف�ر�ـــة          أن ق�ـــاس األ  (Latif et. al., 2012: 407)           فقـــد أشـــارت

(Productivity)،    والر�ح�ــة         (Profitability)،    الق�مــة الســوق�ة   و               (Market Value)وقــد عــرف �ــل مــن .                 (Bontis, 1998)،   
            المسـتقبل�ة،           التطلعـات    ، و                   الق�ـادة فـي الصـناعة          التال�ـة:                                     م�ونـات األداء مـن خـالل المؤشـرات العشـرة  (Sharabati et. al., 2013) و
           معـدل إنتـاج   و                                      ، وأداء ونجـاح أعمـال الشـر�ة �شـ�ل عـام،   دة                                                           �ش�ل عام على المنافسة، ونس�ة النجاح في تسو�� المنتجات الجدیـ      الرد  و 

    ).     األسهم                                           نمو المب�عات، والق�مة السوق�ة للشر�ة (ق�مة   و        ألر�اح،  ا    نمو   و                                معدل إنتاج�ة العمل�ة (الحر�ة)،   و         الموظف، 

                  الدراسات السا�قة:

        فـي �لتـا                   الم�ـون األول واألهـم                     رأس المـال ال�شـر� هـو                         إلـى نتـائج �ـان أهمهـا: إن  (Bontis et. al., 2000)      دراسـة       توصـلت 
        ، تمتلــك        الدراســة      عینــة       شــر�ات  ال   أن          الدراســة   ت     اكتشــف    فقــد   (Seleim et. al., 2004)  لـــ       ووفقــا   .                  نــاولتین فــي الدراســة    المت           الصــناعتین

          وجـود عالقـة   (Crook et. al., 2011)       دراسـة          وقـد أظهـرت    . ا          �م�ـن ق�اسـه    تـي  ال                           ومقومـات رأس المـال ال�شـر�                 العدیـد مـن عناصـر 
  (Khan et. al., 2014)        ودراسـة  (Bin Ismail, 2005)       دراسـة    فـإن    ،                علـى صـعید االتصـاالت  و                               بـین رأس المـال ال�شـر� واألداء.

                                                            رأس المــال ال�شــر� فــي أداء صــناعة االتصــاالت فــي مالیز�ــا و�اكســتان،     أثــر                                                 تعتبــر مــن أهــم الدراســات فــي هــذا الحقــل حیــث تناولتــا
                              بــین رأس المــال ال�شــر� والقــدرات          ، و�ــذلك     األداء  و                      بــین رأس المــال ال�شــر�    ة                 ٕ      وجــود عالقــات قو�ــة وٕایجاب�ــ     إلــى     فیهــا      ون            توصـل ال�ــاحث  و 

       بـن عبـو  ( و   ،(Sharabati et. al., 2010) و  (Seleim et. al., 2007)    ات    دراسـ       أمـا فـي    .       االتصـاالت       لشـر�ات    ة     الكل�ـ           االبتكار�ـة
    بـین   (Significant Relationship)                 ذات داللـة إحصـائ�ة          وتـأثیرات              عالقـة إیجاب�ـة       وجـود                 قـد أظهـرت النتـائج    ) ف    2011   ،        و�وقسـر� 

            أثبتـوا وجـود   (Mgadmi and Rachdi, 2014)        ودراسـة   ،(Backman et. al., 2014)   ة        وفـي دراسـ                          رأس المـال ال�شـر� واألداء.
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  ،           فــي دراســتهم  (Diez et. al., 2010)      ورأ�                                                       لــرأس المــال ال�شــر� فــي األداء االقتصــاد� للشــر�ات المتناولــة.              ات ذات داللــة      تــأثیر 
       مـن جهـة                                                                                                         وجود عالقـة إیجاب�ـة بـین �ـل مـن رأس المـال ال�شـر� ورأس المـال اله��لـي مـن جهـة، وخلـ� الق�مـة للعمـل ونمـو المب�عـات 

           لـرأس المـال          إیجاب�ـة                        وجـود عالقـة قو�ـة وتـأثیرات                   �انـت أهـم النتـائج    فقـد   (Bataineh and Al Zoabi, 2011)       دراسـة ل   ً  نظـًرا   و    .     أخـر� 
   و ذ                         ورأس المــال ال�شــر� تــأثیر                متغیــر� الق�ــادة     �ــان ل    فقــد   (Najim et. al., 2012)       دراســة ل   ا               ً �ة للبنــوك. ووفًقــ                        ال�شــر� فــي المیــزة التنافســ

                      إلدارة المـوارد ال�شـر�ة    ا                ً وجـدت النتـائج أثـرً   (Wong et. al., 2013)         فـي دراسـة         . بینمـا                             تحقی� أغلب�ة األهداف الجامع�ة    في            داللة معنو�ة 
                                                                            في األداء التنظ�مي من خالل المتغیر�ن الوس�طین اإلبداع واإلدارة البیئ�ة للعمل. 

                           ذ� داللـة إحصـائ�ة لـرأس المـال     أثـر       وجـود                  �انـت أهـم النتـائج  )    2012   ،        الكساسـ�ة ( و   )Al- Dujaili, 2012 (           وفـي دراسـتي 
                    أثبتــت وجــود تــأثیرات    فقــد   (Seo and Choi, 2013)       دراســة    أمــا    .        اإلبداع�ــة                فاعل�ــة العمل�ـات   و            التنظ�مــي،        اإلبــداع          ال�شـر� فــي 

                               فـي تطـو�ر فـرص النجـاح والنهـوض فـي        �سـاهم                                                                          للخبرات والمهارات الوظ�ف�ة للموظفین العاملین في الشر�ات عینة الدراسـة، ممـا 
                        المــال ال�شــر� لــه األثــر فــي    أس      أن ر   (Subramaniam and Youndt, 2005)       دراســة            �ینمــا أثبتــت                         الشــر�ات عینــة الدراســة. و 

         فــي األداء                              داللــة معنو�ـة لالبتكــار وعناصـره   �            وجــود تـأثیر ذ   )Rosli and Sidek, 2013 (      دراســة            ، فقــد بینـت                قـدرات االبتكار�ـة  ال
                                       لــرأس المــال ال�شــر� فــي األداء الكلــي للعمــل       داللــة   �                         نتائجهــا وجــود عالقــة تــأثیر ذ   فــي   (Samad, 2013)      دراســة                 التنظ�مــي. وأكــدت 

                        ا فــي األداء. وفــي دراســتي                   ً أكثــر المؤشــرات تــأثیرً    ،                                                                       فــي الشــر�ات عینــة ال�حــث، حیــث �ــان مؤشــرا �فــاءة العــاملین وقــدرتهم علــى التخلیــ�
(Sharabati, 2013)،   و (Sharabati and Nour, 2013)  لـرأس     و�ـة         داللـة معن                            نتـائج تـأثیرات إیجاب�ـة وذات        أظهـرت ال     

      تـأثیر                   �انـت النتـائج هـي:  (Akbari et. al., 2013)                   الدراسـة. وفـي دراسـة     ات           لمنظمـات عینـ                            المـال ال�شـر� فـي أداء أعمـال ا
                    لـه التـأثیر فـي األداء      �ـان  –     وس��         �متغیر  –                                                                      قو� وذو داللة معنو�ة لرأس المال ال�شر� في رأس المال الف�ر�، الذ� بدوره 

                           داللـة إحصـائ�ة لمحاسـ�ة األصـول    ا                  فـي نتائجهـا تـأثیر ذ  (Enyi and Akindehinde, 2014)       دراسـة         قـد أظهـرت     . و         التنظ�مـي
                                                  وجــود حاجــة لتقیــ�م األصــول ال�شــر�ة فــي القــوائم المال�ــة                      لرؤ�ــة الدراســة، تبــین     ً   اســتناًدا         ار�ــة. و                                     ال�شــر�ة فــي عمل�ــات اتخــاذ القــرارات اإلد

   .(Intangible Assets)                                          لتلك البنوك �ما �سمى: �األصول غیر الملموسة 

                                   لـرأس المـال ال�شـر� فـي ق�ـادة التغییـر        أ� أثـر              لـم ��ـن هنـاك   : )2011  ،  ن �          یرقي وآخر  (      دراسة     إلى      ً   استناًدا      فإنه    ،             وعلى صعید آخر
  –       ال�شـر�                      د عالقـة بـین رأس المـال   و   وجـ                  أظهـرت نتائجهـا عـدم     فقـد   (Hadjali, 2013)      دراسة     أما    .                    الشر�ات عینة الدراسة            التنظ�مي في 

       سـلب�ة،   (Adegoke and Samson, 2013)       دراسـة                 بینمـا �انـت نتـائج                               واألداء التنظ�مـي لتلـك البنـوك.  -          الف�ـر�                  �م�ـون لـرأس المـال 
                  �ب للمـوظفین الجـدد                                                                                                     حیث وجدت الدراسة أن المنظمات الصغیرة تعتمد في الغالب�ة على تخفـ�ض رواتـب المـوظفین، و�لیهـا تقلـ�ص التـدر 

   .(Enlargement and Enrichment)                                      من أجل تطبی� س�اسات االن�ماش والتقل�ص                    ً موظفین األكثر تأه�الً             قبل تعیین ال

   :                  والطر�قة واإلجراءات                منهج�ة الدراسة

                      تصاالت في دولة الكو�ت،                 في أداء شر�ات اال         ال�شر�           رأس المال     أثر          ها قاست      حیث إن   ،          (ارت�اط�ة)ُ                  ُتعتبر هذه الدراسة 
        متغیـــرات   و                 طر�قـــة اخت�ارهـــا،   و                لعینـــة الدراســـة،    ا                 ً تضـــمنت الدراســـة وصـــفً     وقـــد                             ســـتخدام المـــنهج الوصـــفي الكمـــي،  ا            لـــذلك فقـــد تـــم 

ُ     وقـد ُجمعـت                         ت�اعهـا لتنفیـذ الدراسـة، ا                                                                               الدراسة، وأداة الدراسة وصدقها وث�اتها، إضافة إلى عرض اإلجـراءات التـي قـام ال�احـث �     
                  تــم تحلیــل الب�انــات    ،          مــن صــالحیتها                    ســت�انة. و�عــد التأكــد                                                          الب�انــات التــي اســتعملت فــي التحالیــل اإلحصــائ�ة مــن خــالل أداة اال

   .                 للتحالیل اإلحصائ�ة  SPSS)                                     الصالحة ومعالجتها بواسطة برنامج الـ (
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                        مجتمع الدراسة والعینة:

                     شـر�ات، وهـي: شـر�ة ز�ـن      ثالث          �لغ عددها   و                 تصاالت في الكو�ت                 من جم�ع شر�ات اال       دراسة             تكون مجتمع ال
(Zain)  ،    أور�ــدو     شـر�ة   و        (Ooredoo) ،   وشـر�ة ف�فــا           (Viva).    تصــاالت فــي                  علــى جم�ــع شـر�ات اال       دراسـة           تـم إجــراء ال   قــد   و         

                                                دولة الكو�ت (مما �عني عدم الحاجة الخت�ار عینة).

   :                      وحدة التحلیل والمعاینة

    علـى          اسـت�انة     150             حیـث تـم توز�ـع   ،               فـي دولـة الكو�ـت      ً سـا�ًقا               تصـاالت المـذ�ورة                                           تكونت وحدة التحلیل من المـدیر�ن فـي شـر�ات اال
     غـــراض               لعـــدم صـــالحیتها أل        اســـت�انة     32           تـــم اســـت�عاد    ،                 اســـترجاع االســـت�انات        ، و�عـــد                         العـــاملین فـــي الشـــر�ات الـــثالث         المـــدیر�ن        عـــدد مـــن 

   .             مجتمع الدراسة   من    %      78.6                   التي تمثل ما نسبته                الشر�ات الثالث    في   ً الً    عام   ا    ً مدیرً      118                           ل، فتمثلت وحدة المعاینة من       التحلی

                     أسلوب جمع الب�انات:

                                                             الب�انات والمعلومات �غرض تحقی� أهداف الدراسة من خالل التالي:                       قام ال�احث �الحصول على 

ـــة مـــن خـــالل الجانـــب النظـــر� المتمثـــل    ُ                              الُكتـــب والدراســـات وال�حـــوث الســـا�قة    فـــي ُ                                                               ُجمعـــت الب�انـــات والمعلومـــات الثانو�
  ن     شـئو    فـي       و�ـذلك    ،     �شـر�                                            )، ومقابلـة ذو� الخبـرات فـي مجـال رأس المـال الInternet                                      والرسائل الجامع�ـة والشـ��ة العن�بوت�ـة (

                                    ست�انة المستخدمة في جمع الب�انات من                                                                      تصاالت. وهذه الب�انات والمعلومات �انت قد ساعدت في تصم�م وتطو�ر أداة اال  اال
                                        وحدة التحلیل المستهدفة في هذه الدراسة.

                  متغیرات الدراسة:

 & Learning)                 التعلـ�م والـتعلم  :        ال�شـر�                     هـي م�ونـات رأس المـال    :(Independent Variables)                المتغیـر المسـتقل 
Education) ،  والخبرات          (Experience & Expertise)  واالبتكار والقدرة على التخلی�                              (Innovation & Creation).   

                                                       و�تكــون مــن المؤشــرات العشــرة التال�ــة: الق�ــادة فــي الصــناعة،    ،              هــو أداء األعمــال   :(Dependent Variable)               المتغیــر التــا�ع 
                       نجـاح أعمـال الشـر�ة �شـ�ل   و      أداء   و                           فـي تسـو�� الخـدمات الجدیـدة،             نسـ�ة النجـاح   و                             الرد �ش�ل عام علـى المنافسـة،   و                      التطلعات المستقبل�ة،   و 

                                                    نمو المب�عات، والق�مة السوق�ة للشر�ة (ق�مة األسهم).  و             نمو األر�اح،   و                             معدل أداء العمل�ة (الحر�ة)،   و                    معدل إنتاج الموظف،   و      عام، 

          عتمــدت علــى   ا                             ة لجمــع الب�انــات األول�ــة التــي     رئ�ســ             ســت�انة �ــأداة               ســتخدام أداة اال ا     : تــم (Questionnaire)       ســت�انة   اال
   ة   ثالث       ست�انة             وقد تضمنت اال   ،(Sharabati et. al., 2010) و  (Bontis, 1998)                   وخاصة دراسة �ل من   ،                الدراسات السا�قة

                              أجزاء، وهي على النحو التالي:

                 القســم فــي الشــر�ة،   و         الشــر�ة،   و        الجــنس،   و          : العمــر،                   وتتكــون مــن ســت فقــرات   ،                   الخصــائص الد�مغراف�ــة             الجــزء األول: -
                                  الخبرة �السنوات، والمؤهل العلمي.  و 

       خبـرات                       مـوظفین، والمحـور الثـاني               تعلـ�م وتعلـم ال                      محـاور: المحـور األول هـو    3             ، و�تكـون مـن     �شـر�               : رأس المـال ال            الجزء الثاني - 
       فقرة.    12    من    شر�              رأس المال ال�         فقد تكون            ، و�التالي            على التخلی�                         ابتكار الموظفین وقدرتهم                         الموظفین، والمحور الثالث 
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      الـرد  و             المسـتقبل�ة،           التطلعـات  و                                      العشـرة التال�ـة: الق�ـادة فـي الصـناعة،         المؤشـرات                              أداء األعمال، تم ق�اسه من خالل                الجزء الثالث: - 
                                             أداء ونجـاح أعمـال الشـر�ة �شـ�ل عـام، معـدل إنتـاج   و                                       نس�ة النجاح في تسو�� الخـدمات الجدیـدة،   و                        �ش�ل عام على المنافسة، 

    ).     األسهم                                                 ألر�اح، نمو المب�عات، الق�مة السوق�ة للشر�ة (ق�مة  ا                                           الموظف، معدل إنتاج�ة العمل�ة (الحر�ة)، نمو 

            = مطبـ� �شـ�ل    5   ، ا         ً مطبـ� إطالًقـ      = غیـر    1 [              النقـا� الخمسـة    � ذ   (Likert Scale)                  سـتخدام مق�ـاس ل��ـرت ا      قـد تـم   و 
   .         المتغیرات       أ�عاد  و             لجم�ع فقرات      ً  سا�ًقا   رة              تصاالت المذ�و                                              وذلك من أجل استقصاء آراء المدیر�ن في شر�ات اال   ،      ممتاز]

             ات المع�ار�ــة      نحرافــ                   األوســا� الحســاب�ة واال   ت   شــمل                             اإلحصــائي الوصــفي للب�انــات التــي                              تــم االعتمــاد علــى نتــائج التحلیــل   و 
    :                             مق�اس ل��رت المستخدم �التالي                 مراعاة التدرج في    ت  تم  و                                                لجم�ع محاور الدراسة والفقرات الم�ونة لكل محور، 

 ا             ً غیر مطب� إطالق   ما ا        ً مطب� نوع   حایدم مطب� �ش�ل جید مطب� �ش�ل ممتاز
5  4  3  2  1  

                                                                                   فإن قـ�م األوسـا� الحسـاب�ة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة سـیتم التعامـل معهـا علـى النحـو اآلتـي:    ،           على ما تقدم   ا       ً واعتمادً 
                   للمعادلة التال�ة:   ا   ً وفقً                 : منخفض)، وذلك        فما دون   –      2.33         متوس�)، (   :    3.67-    2.34                  فما فوق: مرتفع)، (  –      3.68 (

   :  أ�  ،                         مقسومة على عدد المستو�ات      جا�ة                       الق�مة الدن�ا لبدائل اإل  –       العل�ا        الق�مة 
�	 �	 �	 �	 �	
�	

   =  �	
�	

                              وهذه الق�مة تساو� طول الفئة.      1.33  =     

      2.33  =       1.33  +    1    من                            و�ذلك ��ون المستو� المنخفض

      3.67  =       1.33  +       2.34   من                        و��ون المستو� المتوس�

   5  –      3.68   من                        و��ون المستو� المرتفع

                   صدق أداة الدراسة:

                           (الكتـب، والـدور�ات، واأل�حـاث    ةُ     ُمتعـدد                            عتمدت هذه الدراسة علـى مصـادر   ا    :(Content Validity)              صدق المحتو� 
   تـم    ،                       ست�انة، ومـن أجـل تطو�رهـا                   لخ) من أجل إعداد اال إ   . .               ، وش��ة اإلنترنت ه                                ائل الماجستیر وأطروحات الد�تورا      ، ورس ة        المنشور 

                                                         ختصــاص فــي األردن والكو�ــت، و�عــد ذلــك تــم عرضــها علــى لجنــة تح�ــ�م       ذو� اال          مجموعــة مــن                       إجـراء مقــا�الت شخصــ�ة مــع 
         ست�انة.                                       للتأكد من مد� ص�اغة ودقة ووضوح فقرات اال    ا؛ ً �ً     ومهن   ا       ً أكاد�م�ً    ا   ً فردً     13         م�ونه من 
           قـــام ال�احـــث    ،           داة الدراســـة أل         الـــداخلي      تســـاق  اال       ث�ـــات و   ال                 مـــن أجـــل التأكـــد مـــن    (Reliability Test) :            أداة الدراســـة      ث�ـــات

                ســت�انة �شــ�ل عــام                     لمتغیــرات الدراســة واال             �رون�ــاخ ألفــا              حیــث �انــت قــ�م    ،(Cronbach's Alpha)     ألفــا                        ســتخدام اخت�ــار �رون�ــاخ ا �
   ،(Sharabati et. al., 2013) و   ،(Sharabati, 2013)         اإلدار�ـة                                     وهـي نسـ�ة مقبولـة فـي ال�حـوث والدراسـات   ، ) %    60 (        أعلـى مـن 

   . )    0.88  –      0.63 (                                       حیث تراوحت ق�م الث�ات للمتغیرات ما بین 

                     والمعالجة اإلحصائ�ة:                تحلیل الب�انات

                     ٕ                      ، تــم فرزهــا وتــدق�قها وٕادخــال المناســب منهــا فــي             عینــة الدراســة      شــر�ات   ال                                       �عــد جمــع الب�انــات األول�ــة مــن المــدیر�ن فــي 
   .                                     اإلحصائي إلجراء التحالیل اإلحصائ�ة علیها   (SPSS)      برنامج
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  )1الجدول (
  ق�م معامالت الث�ات �استخدام اخت�ار �رون�اخ ألفا

  ق�م معامالت الث�ات  المتغیرات
  0.63  وتعلم الموظفینتعل�م 

  0.82  خبرات الموظفین
  0.75  على التخلی� ابتكار الموظفین وقدرتهم

  0.88  أداء شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت
  0.91  األداة ��ل

  )(2الجدول 
  توز�ع أفراد عینة الدراسة حسب الب�انات الد�موغراف�ة

  النس�ة المئو�ة  التكرار  المتغیر
    العمر

 65.3 77  سنة 20-29
 33.1 39  سنة 30-39
 1.7 2  سنة 40-49

   الجنس
 75.4 89  رـذ�
 24.6 29  ىـأنث

   الشر�ة
 34.7 41  نـز�

 32.2 38  أور�دو
 33.1 39  ف�فا

   القسم في الشر�ة
 66.9 79  التسو�� والمب�عات

IT  6.8 8  والهندسة 
 24.6 29  الموارد ال�شر�ة والعالقات العامة

 1.7 2  المال�ة
    الخبرة �السنوات

 55.9 66  سنوات 5أقل من 
 37.3 44  سنوات 6-10
 5.9 7  سنوات 11-15

 8. 1  سنة 15أكثر من 
    المؤهل العلمي
 44.9 53  دبلوم وما دون 
 50.0 59  ��الور�وس
 4.2 5  ماجستیر
 8. 1  د�توراه
 100.0 118  المجموع

                            قـد ��ـون لهـا أثـر فـي الدراسـة،    ا                                       الد�موغراف�ـة (التعر�ف�ـة) التـي �عتقـد أنهـ                             قام ال�احـث �فحـص جم�ـع الخصـائص                  التحلیل الوصفي:
                               للمقارنــة الثنائ�ــة، وجــدول تحلیــل   (t-test)         اســتخدام                                   الحســاب�ة واالنحرافــات المع�ار�ــة، وتــم         األوســا�                           و�ــذلك وصــف المتغیــرات مــن خــالل 



2016 )�انون أول( د�سمبر - 2ع  ،36 مج لإلدارة، العر��ة المجلة   

105 

   ً                                عرًضـا للتوز�ـع الـد�مغرافي ألفـراد عینـة   )  2          وضـح جـدول ( �  و                                          الخت�ار الخصائص الد�مغراف�ة (التعر�ف�ة).  (ANOVA)                الت�این األحاد�
   .       الدراسة

        سـتخدام ا   تـم    ،                     : مـن أجـل فحـص الفرضـ�ات(Causality Test)                                  ق�ـاس األثـر مـن خـالل الق�اسـات السـبب�ة     .. ا     ً وأخیرً 
      لقبـول   (Stepwise Multiple Regression)          التـدر�جي         المتعـدد         واالنحـدار    ،(Simple Regression)       ال�سـ��        نحـدار  اال

    ذ�      عنصـر                       ) لترتیـب الفقـرات حسـب ال(Stepwise Regression              نحـدار المتـدرج          سـتخدام اال ا                           أو رفـض الفرضـ�ات الـواردة، و 
                            األثر األكبر في أداء األعمال.

              عرض النتائج:

          رأس المال     أثر  "                                   ى استجا�ات أفراد عینة الدراسة حول:                       ات المع�ار�ة للتعرف عل     نحراف            الحساب�ة واال      وسا�             تم استخراج األ
                  الدراسة التال�ة:         عن أسئلة       جا�ة               "، وف�ما یلي اإل                    تصاالت في دولة الكو�ت                 في أداء شر�ات اال          ال�شر� 

                       تصاالت في دولة الكو�ت؟         شر�ات اال       أداء                     رأس المال ال�شر� في ل    أثر       هناك         هل یوجد               السؤال الرئ�س: 

                                            ات المع�ار�ة للتعرف على اسـتجا�ات أفـراد عینـة      نحراف            الحساب�ة واال                     ، تم استخراج األوسا�  �س           السؤال الرئ    عن      جا�ة  لإل  و 
          یوضح ذلك:   ) 3 (                              تصاالت في دولة الكو�ت، والجدول                                ی� رأس المال ال�شر� في شر�ات اال         مستو� تطب     حول        الدراسة 

  )3(الجدول 
  ات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن نحرافالحساب�ة واال  األوسا�

  .ا      ً تنازل�   ا                                 ً تصاالت في دولة الكو�ت" مرت�ة ترتی�  في شر�ات اال ی� رأس المال ال�شر� "مستو� تطب

 الوس� المحور الرقم
 الحسابي

 نحرافاال 
 المع�ار� 

  التقدیر  الترتیب

  متوس� 1 0.69 3.47  تعل�م وتعلم الموظفین 1
  متوس� 2 0.76 3.43  على التخلی� ابتكار الموظفین وقدرتهم  3
  متوس� 3 0.81 3.29  خبرات الموظفین  2

  متوس�   0.64 3.40 العام الحسابي المتوس� 

                 شر�ات االتصاالت في      أداء                     رأس المال ال�شر� في        تطبی� "        مستو�            الحساب�ة لـ        األوسا�     ) أن  3                    یتضح من الجدول رقم (
               وهـو مـن المسـتو�    ، )    3.40              حسـابي إجمـالي (                           )، حیـث حـاز المحـور علـى وسـ�    3.29 و      3.47               تراوحت ما بین (   "           دولة الكو�ت

       مع�ـار�         انحراف  و�   ، )    3.47 (        حیث بلغ    ،     حسابي     وس�         على أعلى                         "تعل�م وتعلم الموظفین"   ) 1 (               حاز المحور رقم               المتوس�، وقد
      حسابي       بوس�   "          لى التخلی� ع                         ابتكار الموظفین وقدرتهم                                ، وفي المرت�ة الثان�ة جاء محور "                      وهو من المستو� المتوس�   ، )    0.69 (
        انحــراف  و    ، )    3.29 (          وســ� حســابي  ب                           جــاء محــور "خبــرات المــوظفین"   ثــة                    ، وفــي المرت�ــة الثال )    0.76 (       مع�ــار�         انحــراف  و    ، )    3.43 (

   . ا   ً أ�ًض                         وهو من المستو� المتوس�   ، )    0.81 (       مع�ار� 

                     �ـان متوسـ� المسـتو� مـن                               شـر�ات االتصـاالت فـي دولـة الكو�ـت      أداء                     رأس المال ال�شر� في       تطبی�    أن          وهذا �فسر 
                              وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.
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   ؟      الكو�ت      دولة          تصاالت في         شر�ات اال       أداء    في                     تعل�م وتعلم الموظفین  ل    أثر                األول: هل یوجد              السؤال الفرعي 

                                       ات المع�ار�ة للتعـرف علـى اسـتجا�ات أفـراد      نحراف            الحساب�ة واال    ا�  وس                             ال الفرعي األول، تم استخراج األ     السؤ     عن      جا�ة  لإل
           یوضح ذلك:   ) 4 (                                          مستو� تطبی� تعل�م وتعلم الموظفین، والجدول      حول             عینة الدراسة 

  )4الجدول (
  ات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن نحرافالحساب�ة واال  األوسا�

  .ا      ً تنازل�   ا                    ً الكو�ت " مرت�ة ترتی�   دولة تصاالت فيعل�م وتعلم الموظفین في شر�ات اال "مستو� تطبی� ت

 الوس� الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافاال 
  التقدیر  الترتیب المع�ار� 

            ُ                                على أفضل الم خرجات عندما �عمل الموظفون �فر�� تحصل الشر�ة  2
  مرتفع 1 0.89 4.05 واحد.

  متوس� 2 1.02 3.58 �عض في مجاالت وظائفهم المختلفة.من یتعلم الموظفون �عضهم   4
  متوس� 3 1.08 3.25 .�عمل وتنفیذ برامج تدر�ب�ة مستمرة لجم�ع الموظفین تقوم الشر�ة  3
  متوس� 4 1.03 3.02                     ُ          تتناسب مع الوظائف الم ناطة بهم. الشر�ةمؤهالت الموظفین في  1

  متوس�   0.69 3.47 العام الحسابي المتوس� 

          تصـاالت فـي                               علـ�م وتعلـم المـوظفین فـي شـر�ات اال ت "             مستو� تطبیـ�           الحساب�ة لـ        األوسا�     ) أن  4                    یتضح من الجدول رقم (
               وهـو مـن المسـتو�    ، )    3.47              حسـابي إجمـالي (     وسـ�                     ، حیـث حـاز المحـور علـى  )    3.02 و      4.05               تراوحت ما بین (   "      الكو�ت     دولة 

          ) وهـــو مـــن    0.89        مع�ـــار� (        انحراف    ) و�ـــ    4.05         حیـــث بلـــغ (   ،     حســـابي     وســـ�           ) علـــى أعلـــى  2                              المتوســـ�، وقـــد حـــازت الفقـــرة رقـــم (
      . وفــي  "    واحــد             ُ                                علــى أفضــل الُمخرجــات عنــدما �عمــل الموظفــون �فر�ــ�             تحصــل الشــر�ة "                وقــد نصــت الفقــرة                 المســتو� المرتفــع، 

                            وهـو مـن المسـتو� المتوسـ�، حیـث    )    1.03        مع�ـار� (        انحراف  و�ـ   )    3.02 (       حسـابي      بوسـ�  )  1                                المرت�ة األخیرة جاءت الفقرة رقـم (
   . "     ة بهم                               الشر�ة تتناسب مع الوظائف المناط                  مؤهالت الموظفین في  "                  نصت الفقرة على أن 

                     �ان متوس� المستو� من         الكو�ت     دولة    في        تصاالت         شر�ات اال       أداء    في                     عل�م وتعلم الموظفین ت       تطبی�    أن          وهذا �فسر 
                              وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.

   ؟      الكو�ت     دولة          تصاالت في          شر�ات اال       أداء    في               خبرات الموظفین  ل    أثر             ي: هل یوجد                   السؤال الفرعي الثان

                                            ات المع�ار�ـة للتعـرف علـى اسـتجا�ات أفـراد عینـة      نحرافـ            الحسـاب�ة واال        األوسـا�                                 السؤال الفرعي الثاني، تم اسـتخراج    ن ع      جا�ة  لإل
        األوســا�   أن      یوضــح    ) 5 (    رقــم                 الكو�ــت، والجــدول       دولــة          تصــاالت فــي                               طبیــ� خبــرات المــوظفین فــي شــر�ات اال       مســتو� ت     حــول        الدراســة 

    حیــث    ، )    3.09 و      3.46 (                 ، تراوحــت مــا بــین "               تصــاالت فــي الكو�ــت                          خبــرات المــوظفین فــي شــر�ات اال "            مســتو� تطبیــ�           الحســاب�ة ل
             علــى أعلــى وســ�    ) 1 (                                            وهـو مــن المســتو� المتوســ�، فقـد حــازت الفقــرة رقـم    )    3.29 (                                حـاز المحــور علــى وسـ� حســابي إجمــالي 

ــت الفقــــرة علــــى "   )    0.99 (                و�ــــانحراف مع�ــــار�    ، )    3.46 (        حیــــث بلــــغ    ،     حســــابي ــتو� المتوســــ�، وقــــد نصــ       �متلــــك                                             وهــــو مــــن المســ
ـــرة فـــي مجـــاالت وظـــائفهم ـــرات الكبی ــون الخب ـــ                                         الموظفـ ـــم              ". وفـــي المرت� ـــرة رق ـــرة جـــاءت الفق    )    3.09 (           بوســـ� حســـابي    ) 4 (                         ة األخی

                                      تحاف� الشر�ة على الخبرات المتراكمة مـن                                             وهو من المستو� المتوس�، حیث نصت الفقرة على "   ، )    1.05 (                و�انحراف مع�ار� 
    ".                                    أجل تطو�ر مهارات الموظفین �ش�ل مستمر
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  )5الجدول (
  ات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن نحرافالحساب�ة واال  األوسا�

  .ا      ً تنازل�   ا                            ً تصاالت في الكو�ت" مرت�ة ترتی�  طبی� خبرات الموظفین في شر�ات اال "مستو� ت

 الوس�  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافاال 
 المع�ار� 

  التقدیر  الترتیب

  متوس� 1 0.99 3.46 �متلك الموظفون الخبرات الكبیرة في مجاالت وظائفهم.  1
  متوس� 2 0.96 3.36 موظفو الشر�ة محترفون في أعمالهم �ش�ل �بیر.  3
  متوس� 3 1.01 3.26 �عمل الموظفون في الشر�ة منذ سنوات عدة.  2
تحاف� الشر�ة على الخبرات المتراكمة من أجل تطو�ر  4

  متوس� 4 1.05 3.09 مهارات الموظفین �ش�ل مستمر.

  متوس�   0.81 3.29 العام الحسابي المتوس� 

                     �ـان متوسـ� المسـتو� مـن         الكو�ـت     دولـة    فـي        تصـاالت      ات اال    شـر�     أداء                   خبرات المـوظفین فـي        تطبی�    أن      یوضح     وهذا 
   .                           وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

     دولــة    فــي       تصــاالت          شــر�ات اال       أداء    فــي            علــى التخلیــ�                         بتكــار المــوظفین وقــدرتهم ال    أثــر                            ال الفرعــي الثالــث: هــل یوجــد     الســؤ 
   ؟      الكو�ت

   اد                                      ات المع�ار�ة للتعرف على اسـتجا�ات أفـر      نحراف            الحساب�ة واال                               رعي الثالث، تم استخراج األوسا�          السؤال الف    عن      جا�ة  لإل
                الكو�ت، والجدول      دولة                                 على التخلی� في شر�ات االتصاالت في                          ابتكار الموظفین وقدرتهم            مستو� تطبی�      حول             عینة الدراسة 

          یوضح ذلك:   ) 6 (

  )6الجدول (
  ات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن نحرافالحساب�ة واال  األوسا�

  .ا      ً تنازل�   ا           ً مرت�ة ترتی�   تصاالت في الكو�ت"على التخلی� في شر�ات اال  ابتكار الموظفین وقدرتهممستو� تطبی� "

الر
 قم

 الوس� الفقرة
 الحسابي

 نحرافاال 
 المع�ار� 

  التقدیر  الترتیب

خدمات الشر�ة الجدیدة المقدمة للسوق تفوق الخدمات المقدمة   3
  متوس� 1 1.03 3.64 من الشر�ات المنافسة األخر�. 

  متوس� 2 0.96 3.56   .             تصاالت األخر�                 مقارنة �شر�ات اال              الشر�ة مبدعین             �عتبر موظفو  4
ً                               وآراء  جدیدة �استمرار و�ناقشونها في  ا     ً أف�ار  �طرح موظفو الشر�ة   1     

  متوس� 3 1.02 3.46 االجتماعات.

  متوس� 4 0.99 3.05 .الشر�ةبرامج اإلبداع وتولید األف�ار في ن عن و الموظفون راض  2
  متوس�   0.76 3.43 العام الحسابي المتوس� 

                     على التخلی� فـي شـر�ات                   الموظفین وقدرتهم       ابتكار  "             مستو� تطبی�           الحساب�ة لـ        األوسا�     ) أن  6                    یتضح من الجدول رقم (
    وهـو    )    3.43              حسـابي إجمـالي (     وس�                     ) حیث حاز المحور على     3.05 و      3.64                 ، تراوحت ما بین ( "      الكو�ت      دولة          تصاالت في  اال
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   )    1.03    ر� (    مع�ــا        انحراف  و�ـ   )    3.64         حیـث بلـغ (   ،     حسـابي     وســ�           ) علـى أعلـى  3                    قـد حــازت الفقـرة رقـم ( ف                    مـن المسـتو� المتوسـ�، 
        قدمــة مــن                                                    خــدمات الشــر�ة الجدیــدة المقدمــة للســوق تفــوق الخــدمات الم "                               و� المتوســ�، وقــد نصــت الفقــرة علــى             وهــو مــن المســت

   ، )    0.99        مع�ـار� (        انحـراف  و    ، )    3.05 (           وسـ� حسـابي ب  )  2                                    وفي المرت�ة األخیـرة جـاءت الفقـرة رقـم (   . "                       الشر�ات المنافسة األخر� 
   . "      الشر�ة                              برامج اإلبداع وتولید األف�ار في      ن عن   و             الموظفون راض "   :                           المتوس�، حیث نصت الفقرة على               وهو من المستو� 

ــة  ب       تصــاالت         شــر�ات اال      أداء                علــى التخلیــ� فــي                          ابتكــار المــوظفین وقــدرتهم       تطبیــ�    أن          وهــذا �فســر      �ــان         الكو�ــت     دول
                                               متوس� المستو� من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة.

     حــول                                                    ات المع�ار�ــة للتعــرف علــى اســتجا�ات أفــراد عینــة الدراســة      نحرافــ            الحســاب�ة واال        األوســا�        اســتخراج    ً  أ�ًضــا     تــم    �مــا 
           یوضح ذلك:   ) 7 (                                                 مستو� أداء شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت، والجدول 

  )7الجدول (
  ات المع�ار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن نحرافالحساب�ة واال  األوسا�

  .ا      ً تنازل�   ا     ً ترتی�  " مستو� أداء شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت" مرت�ة 

الر
 قم

 الوس� الفقرة
 الحسابي

 نحرافاال 
 المع�ار� 

  التقدیر  الترتیب

یجابي.   3   مرتفع 1 0.96 3.86                                ٕ        الرد على المنافسین �ش�ل أخالقي وا 
  مرتفع 2 1.03 3.83 كبر في المستقبل مقارنة �الشر�ات المنافسة األخر�.أس��ون للشر�ة دور   2
  مرتفع 3 0.83 3.80 تسو�� الخدمات الجدیدة للشر�ة.نس�ة النجاح عال�ة في   4
تصاالت مقارنة �الشر�ات المنافسة تعتبر الشر�ة رائدة في مجال اال 1

  مرتفع 4 1.11 3.74 األخر�.

  مرتفع 5 0.86 3.71 مب�عات الشر�ة تنمو �اضطراد (ز�ادة أعداد العمالء والز�ائن للشر�ة).  9
في أعمالها مقارنة �شر�ات  جحةتعتبر الشر�ة �ش�ل عام نا  5

  مرتفع 6 0.88 3.70 تصاالت األخر�.اال

  متوس� 7 0.77 3.63 یزداد ر�ح الشر�ة �ل عام مقارنة �الشر�ات المنافسة األخر�.   8
معدل إنتاج موظفي الشر�ة أعلى من معدل إنتاج موظفي الشر�ات   6

 متوس� 8 0.91 3.48 المنافسة األخر�.

حر�ة (نشا�) في الشر�ة أعلى من معدل أنشطة معدل إنتاج �ل   7
 متوس� 9 0.87 3.42 الشر�ات المنافسة األخر�.

 متوس� 10 0.91 3.38 ) �ش�ل متواصل.   ُ  األسه متزداد الق�مة السوق�ة الشر�ة (ق�مة   10
 متوس�   0.65 3.66 المتوس� العام الحسابي 

              تراوحــت مــا بــین    "                                 أداء شــر�ات االتصـاالت فــي دولــة الكو�ـت "       متغیــر      مسـتو�           الحســاب�ة ل        األوســا�     ) أن  7                    یتضـح مــن الجــدول رقـم (
      ) علـى  3                    قـد حـازت الفقـرة رقـم ( ف                        وهـو مـن المسـتو� المتوسـ�،    )    3.66              حسـابي إجمـالي (     وس�                   حیث حاز المحور على    ، )    3.38 و      3.86 (

         الــرد علــى  "           الفقــرة علــى                                  وهــو مــن المســتو� المرتفــع، وقــد نصــت   ، )    0.96        مع�ــار� (        انحــراف  و    ، )    3.86         حیــث بلــغ (   ،     حســابي     وســ�     أعلــى 
   ، )    0.91        مع�ــار� (        انحــراف  و    ، )    3.38 (      حســابي       بوســ�  )   10                                      . وفــي المرت�ــة األخیــرة جــاءت الفقــرة رقــم ( "                      ٕ      المنافســین �شــ�ل أخالقــي وٕایجــابي

   . "                                                    تزداد الق�مة السوق�ة الشر�ة (ق�مة األسهم) �ش�ل متواصل "                            المتوس�، حیث نصت الفقرة على                وهو من المستو� 
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                  من وجهة نظر أفراد                 متوس� المستو�      �ان                              شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت        األعمال ل    اء  أد      تطبی�     أن          وهذا �فسر 
               عینة الدراسة.

                         اخت�ار الفرض�ة الرئ�سة:

(H0.1) :  0.05                                     تصاالت في دولة الكو�ت عند مستو� داللة (                 في أداء شر�ات اال          ال�شر�            لرأس المال     أثر         ال یوجد    ≤   �( .   

                  �ـل عنصـر مـن عناصـر    أثـر                      التـدر�جي للتعـرف علـى                                                          الخت�ار الفرض�ة الرئ�سة، تـم اسـتخدام اخت�ـار االنحـدار المتعـدد 
             علـى التخلیـ�،                          ابتكـار المـوظفین وقـدرتهم  و                 خبـرات المـوظفین،   و                       تعلـ�م وتعلـم المـوظفین،   :  "                 رأس المال ال�شر�  "      مستقل           المتغیر ال

   :       �التالي         النتائج      یبین   ) 8 (          ، والجدول  "                      االتصاالت في دولة الكو�ت       لشر�ات         األعمال      أداء "                   في المتغیر التا�ع: 

  )8( الجدول
  أداء شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت فيرأس المال ال�شر�  عناصر االنحدار المتعدد ألثرتحلیل نتائج 

الخطأ  B عناصر رأس المال ال�شر� 
 المع�ار� 

Beta  ق�مةT 
 المحسو�ة

مستو� 
 Tداللة 

 247. 1.162 120. 096. 112. الموظفینتعل�م وتعلم 
 *030. 2.193 222. 081. 178.  خبرات الموظفین

 *001. 3.255 326. 086. 280.  على التخلی�وقدرتهم الموظفین  ابتكار
  .)α≥0.05(ئ�ة عند مستو� إحصا* ذات داللة 

ـــة         المتغیـــر     أن  –   )t            قـــ�م اخت�ـــار (          و�متا�عـــة  –   ) 8                یتضـــح مـــن الجـــدول ( ــ           ات الفرع� ـــة بــ ـــرات المـــوظفین،  "                      التال�ـــة والمتعلق         ابتكـــار                خب
                          دولــة الكو�ــت، حیــث بلغــت قــ�م  ب      تصـاالت         شــر�ات اال      أداء           حصــائ�ة فــي إ               یجــابي وذو داللــة  إ           لهــا تـأثیر   ، "           علــى التخلیــ�        وقــدرتهم         لمـوظفین  ا
) t) تعلــ�م وتعلــم  "    لـــ       أ� أثــر            ولــم یتبــین   ، )�   ≥    0.05                                              ) علــى التــوالي، وهــي قــ�م معنو�ــة عنــد مســتو� داللــة (     3.255  ،      2.193            ) المحســو�ة            

   . )�   ≥      0.05                        و�داللة إحصائ�ة أكبر من (   ، )     1.162 (  (t)                                            شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت، فقد بلغت ق�مة      داء    في أ   "        الموظفین

  )9(الجدول
   (Stepwise Multiple Regression) التدر�جينتائج تحلیل االنحدار المتعدد 

  االتصاالت من خالل أ�عاد رأس المال ال�شر� شر�ات ل األعمال للتنبؤ بتوظیف أداء

ترتیب دخول العناصر المستقلة في 
 معادلة التنبؤ

  2Rق�مة 
 Tق�مة  (F)ق�مة  معامل التحدید

 مستو� الداللة المحسو�ة

 *0.000 3.969 43.444 27.2 على التخلی�وقدرتهم الموظفین ابتكار 
 *0.000 2.889 27.270 32.2 خبرات الموظفین

  .) فأقل0.05عند مستو� ( ا  ً ئ�  إحصا*دالة 

                             لتحدیـد أهم�ـة  �ـل متغیـر مسـتقل   (Stepwise Multiple Regression)                       نحدار المتعـدد التـدر�جي   اال                 عند إجراء تحلیل
                          الموظفین، خبـرات المـوظفین،              تعل�م وتعلم "                                                                  في المساهمة في النموذج الر�اضي الذ� �مثل رأس المال ال�شر� �أ�عاده    ة      على حد

     الـذ�    ) 9 (                                                     شر�ات االتصاالت في دولة الكو�ت، �ما یتضح من الجـدول رقـم       أداء    في    "،           على التخلی�                         ابتكار الموظفین وقدرتهم
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               جاء فـي المرت�ـة    "           على التخلی�        وقدرتهم          الموظفین                                     ي معادلة االنحدار، فإن متغیر "ابتكار                                     یبین ترتیب دخول المتغیرات المستقلة ف
   ،                                    ، ودخـل متغیـر خبـرات المـوظفین فـي العمـل "       الشـر�ات      أداء "                              من الت�این في المتغیـر التـا�ع  )  %      27.2 (               وفسر ما مقداره    ،     األولى
         ، وقـــد تـــم        الشـــر�ات      أداء                              مـــن الت�ـــاین فـــي المتغیـــر التـــا�ع   ) %      32.2 (   "           علـــى التخلیـــ�        وقـــدرتهم          المـــوظفین               ســـر مـــع "ابتكـــار      حیـــث ف
        صاالت".         شر�ات االت      أداء                               لعدم تأثیره في المتغیر التا�ع "                   من معادلة التنبؤ،   "                    تعل�م وتعلم الموظفین "        است�عاد 

                دولـة الكو�ـت عنـد    فـي        تصـاالت                 فـي أداء شـر�ات اال                      تعل�م وتعلم المـوظفین  ل    أثر       یوجد   الH0.1.1       األولى:                الفرض�ة الفرع�ة 
   . )�   ≥    0.05            مستو� داللة (

                       وتعلم الموظفین في أداء       تعل�م     أثر      على        للتعرف       ال�س��                                                         الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة األولى، تم استخدام اخت�ار االنحدار 
           یوضح ذلك:   )  10 (                     دولة الكو�ت، والجدول    في                شر�ات االتصاالت

  )10(الجدول 
  تصاالت في دولة الكو�تشر�ات اال ظفین في أداء تعل�م وتعلم المو أثر  اخت�ار االنحدار ال�س�� للتعرف على

R  
 االرت�ا�

Beta 
  اتجاه العالقة

R2  
  (التأثیر)معامل التحدید 

الداللة  (F)ق�مة 
  ئ�ةحصااإل

0.443 0.443 0.196 28.315  0.000*  
  .) فأقل0.05عند مستو� ( ا  ً ئ�  إحصا*دالة 

    ممـا    ، )    0.05 (          �ة أقـل مـن     حصـائ             �مسـتو� داللـة إ   ، )28.315 (        ة بلغت     حصائ�  اإل  (F)         أن ق�مة  )   10 (               یتضح من الجدول 
ــرفض          ، وعل�ــه ) %      19.6 (  ـ              دولــة الكو�ــت بــ   فــي                     أداء شــر�ات االتصــاالت                  تعلــم المــوظفین فــي        تعلــ�م و  ل    أثــر                �شــیر إلــى وجــود ُ     ُت

                                    لتعلـــ�م وتعلـــم المـــوظفین فـــي أداء شـــر�ات     أثـــر               : "یوجـــد هنـــاك                التـــي تـــنص علـــى أنـــه                     قبـــل الفرضـــ�ة البدیلـــة ُ تُ   و       عـــدم،        فرضـــ�ة ال
   .                       االتصاالت في دولة الكو�ت"

                دولة الكو�ـت عنـد    في       تصاالت               أداء شر�ات اال     في                لخبرات الموظفین     أثر           : ال یوجدH0.1.2                        الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة 
  . )� ≥    0.05            مستو� داللة (

                        خبــرات المــوظفین فــي أداء    أثــر      علــى               ال�ســ�� للتعــرف                                                          الخت�ــار الفرضــ�ة الفرع�ــة الثان�ــة، تــم اســتخدام اخت�ــار االنحــدار 
           یوضح ذلك:   )  11 (                     دولة الكو�ت، والجدول    في                شر�ات االتصاالت

  )11(الجدول 
  دولة الكو�تب شر�ات االتصاالت خبرات الموظفین في أداءأثر  ال�س�� للتعرف علىاخت�ار االنحدار 

R  
 االرت�ا�

Beta 
  اتجاه العالقة

R2  
معامل التحدید 

  (التأثیر)

  ئ�ةحصاالداللة اإل (F)ق�مة 

0.478 0.478 0.229 34.408  0.000*  
  .) فأقل0.05عند مستو� ( ا  ً ئ�  إحصا*دالة 
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    ممـا    ، )    0.05 (   مـن             حصـائ�ة أقـل             �مسـتو� داللـة إ   ، )      34.408 (        ة بلغت  ئ�   حصا  اإل  (F)      ق�مة   أن   )   11 (               یتضح من الجدول 
ُ           تُـرفض فرضـ�ة          ، وعل�ـه ) %      22.9 (                         تصـاالت فـي دولـة الكو�ـت بــ                               خبـرات المـوظفین فـي أداء شـر�ات اال ل    أثر                �شیر إلى وجود

                              فـي أداء شـر�ات االتصـاالت فـي دولـة                 لخبـرات المـوظفین     أثـر               : "یوجد هناك   أنه              التي تنص على                   ل الفرض�ة البدیلة ُ  ُتقب  و        العدم
   .       الكو�ت"

       تصاالت         شر�ات اال          في أداء            على التخلی�                         بتكار الموظفین وقدرتهم ال    أثر           : ال یوجدH0.1.3                        الفرض�ة الفرع�ة الثالثة 
   . )� ≥    0.05                            دولة الكو�ت عند مستو� داللة (   في 

    علـى                          ابتكار الموظفین وقـدرتهم    أثر      على        للتعرف       ال�س��     دار                                                       الخت�ار الفرض�ة الفرع�ة الثالثة، تم استخدام اخت�ار االنح
           یوضح ذلك:   )  12 (                     دولة الكو�ت، والجدول    في                شر�ات االتصاالت                 التخلی� في أداء

  )12الجدول (
  تصاالت في دولة الكو�تفي أداء شر�ات اال  ابتكار الموظفین وقدرتهمأثر  حدار ال�س�� للتعرف علىاخت�ار االن

R  
 االرت�ا�

Beta 
  اتجاه العالقة

R2  
  معامل التحدید (التأثیر)

الداللة  (F)ق�مة 
  ئ�ةحصااإل

0.522 0.522 0.272 43.444  0.000*  
  .) فأقل0.05عند مستو� ( ا  ً ئ�  إحصا*دالة 

    ممـا    ، )    0.05 (      قـل مـن         حصـائ�ة أ             �مسـتو� داللـة إ   )43.444 (        ة بلغـت     حصـائ�  اإل  (F)         أن ق�مـة  )   12 (               یتضح من الجـدول 
  ،  ) %      27.2 (           الكو�ـت بــ              تصـاالت فـي دولـة         شـر�ات اال     أداء                 علـى التخلیـ� فـي                  الموظفین وقـدرتهم      بتكار  ال    أثر                �شیر إلى وجود

    علــى                         بتكــار المــوظفین وقــدرتهم ال    أثــر            یوجــد هنــاك "     أنــه              التــي تــنص علــى                 الفرضــ�ة البدیلــة   ل  قبــ ُ تُ   و              فرضــ�ة العــدم    رفض  ُ ُتــ       وعل�ــه
   . "           دولة الكو�ت                         في أداء شر�ات االتصاالت في         التخلی� 

   :         والتوص�ات               مناقشة النتائج 

                      متوســ� المســتو� مــن وجهــة      �ــان    �ــة            تصــاالت الكو�ت                فــي أداء شــر�ات اال                      تعلــ�م وتعلــم المــوظفین    أثــر                      خلصــت الدراســة إلــى أن
            �اإلضـافة إلــى                           �عمـل الموظفـون �فر�ـ� واحـد،       حینمـا                                                                نظـر أفـراد عینـة الدراسـة، حیـث �انـت الشـر�ة تحصـل علــى أفضـل المخرجـات 

    �مـــا    .            عینـــة الدراســـة              أداء الشـــر�ات     �ات                       األمـــر الـــذ� یرفـــع مـــن مســـتو      �عـــض،    مـــن       �عضـــهم   ة                                توظیـــف مســـتو�ات تعلـــ�مهم فـــي اســـتفاد
    حیــث                                                    �ــان متوســ� المســتو� مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســة،         الشــر�ات                       خبــرات المــوظفین فــي أداء     أثــر         إلــى أن   ً  أ�ًضــا      خلصــت 

         األداء فــي                             ، األمــر الــذ� �عــزز مــن مســتو�ات  م  بهــ     اطــة                            احتــرافهم فــي أداء المهــام المن  و                ن خبــرات �بیــرة                     النتــائج امــتالك المــوظفی   ت   ثبتــ أ
                                           علــى التخلیــ� فــي أداء شــر�ات االتصــاالت الكو�ت�ــة                           تكــارات المــوظفین تقــدراتهم  اب    أثــر                  بینــت النتــائج أن    وقــد                        الشــر�ات عینــة الدراســة.

       مقارنـــة                                 � تفـــوق الخـــدمات الجدیـــدة لكـــل شـــر�ة         ث ثبـــت مـــد                                                متوســـ� المســـتو� مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عینـــة الدراســـة، حیـــ   ً  أ�ًضـــا     �ـــان 
    .  ا           ً الشر�ات أ�ًض                                 األمر الذ� یرفع من مستو�ات أداء   ،                                        تحقی� اإلبداع لموظفي الشر�ات عینة الدراسة       و�ذلك            �منافسیها،

           أفـراد عینــة              مــن وجهـة نظـر   ا               ً األداء �ـان متوسـطً         مسـتو�          تبــین أن      ، فقـد             عینـة الدراسـة     �ات   شــر   ال              داء األعمـال فـي          �النسـ�ة أل    أمـا 
         �ــذلك نمــو   و    ،     تصــاالت     ال اال     فــي مجــ                            ، إضــافة إلــى ر�اد�ــة �ــل منهــا ا ٕ      ً وٕایجابً�ــ   ا                ً ى منافســیها أخالقً�ــ                     حیــث �ــان رد الشــر�ات علــ         الدراســة، 
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       عناصــر                                          أشــارت نتــائج اخت�ــار الفرضــ�ة الرئ�ســة األولــى ل  و                                                   �اضــطراد، األمــر الــذ� یــؤد� إلــى ز�ــادة أر�ــاح �ــل منهــا.                مب�عــات �ــل شــر�ة
  ء                      فــي المتغیــر التـــا�ع أدا   ا     ً معنوً�ـــ   ا          ً أن لهــا أثــرً     إلـــى            والتخلیــ�)         االبتكــار  –         الخبـــرات  –                  (التعلــ�م والــتعلم       مجتمعـــة    ة     الثالثــ       �شــر�             رأس المــال ال

      بتكـــار  ال                 نحـــدار المتــدرج أن                                              نحـــدار الخطــي المتعـــدد. �مــا أشــارت نتـــائج تحلیــل اال                                 وذلــك مـــن خــالل جـــدول تحلیــل الت�ــاین لال   ،      األعمــال
        معنــو�        أ� أثــر            یتضــح وجــود   م       بینمــا لــ   .   داء  األ                        معنــو� فــي المتغیــر التــا�ع   ال      األثــر                               علــى التخلیــ�، وخبــرات المــوظفین،     تهم ا              المــوظفین وقــدر 

ــ    ات      الفرضــ�    ات             نتــائج اخت�ــار        و�ینــت      داء.  األ   فــي                            تعلــ�م وتعلــم مــوظفي الشــر�ات ل     َ �ــةَ      معنو       آثــار      وجــود                 رأس المــال ال�شــر�  لــ     ثالث          الفرع�ــة ال
                              حلیل االنحدار الخطي ال�س��.             وذلك من خالل ت   ،                             في المتغیر التا�ع أداء األعمال          لكل منها         حصائ�ة) إ     داللة    ت   (ذا

  (Seleim et. al., 2004) و  (Bontis et. al., 2000)            نتـائج دراسـة    مـع        اتفقـت                  ه النتـائج �انـت قـد    وهـذ
          التـي �م�ـن                المـال ال�شـر�                             الشر�ات لعناصـر ومقومـات رأس          واستثمار                         من حیث أهم�ة ومد� امتالك  (Sutia et. al., 2013) و

  ،                      س المــال ال�شــر� واألداء أ                    مــن حیــث العالقــة بــین ر   ، (Crook et. al., 2011)             نتــائج دراســة            الدراســة مــع       اتفقــت            ق�اســها، �مــا 
    حیـث   (Khan et. al., 2014) و  (Bin Ismail, 2005)   ي                          نتائج هذه الدراسة مـع دراسـت       اتفقت  ،                  وعلى صعید االتصاالت

                                     لمــال ال�شــر� والقــدرات االبتكار�ــة، وذلــك                و�ــذلك بــین رأس ا   ،     األداء  و                      بــین رأس المــال ال�شــر�    ة                 ٕ      وجــود عالقــات قو�ــة وٕایجاب�ــ    ثبــت 
                                                                                                �عز� إلى تشا�ه عناصر ومقومات رأس المال ال�شر� بین شر�ات االتصاالت تلك وشر�ات االتصاالت الكو�ت�ة.

   ،               بـن عبـو و�وقسـر�  ( و  (Sharabati et. al., 2010) و  (Seleim et. al., 2007)                        النتـائج مـع دراسـة �ـل مـن       اتفقـت   مـا  �
   فــي          العر��ــة         وال�شــر�ة   ة  �ــ      الثقاف         المــوارد               ذلــك إلــى تشــا�ه                             ُ    أس المــال ال�شــر� فــي األداء، وُ�ــرجح   لــر                           ) مــن حیــث وجــود أثــر معنــو�     2011

       مـن حیـث   (Mgadmi and Rachdi, 2014) و  (Backman et. al., 2014)   ي        مـع دراسـت   ً  أ�ًضـا        اتفقـت  و                 صـناعة االتصـاالت.
 Diez)                       نتـائج الدراسـة مـع دراسـة        اتفقـت                          للشـر�ات عینـة الدراسـة. �مـا                 األداء االقتصاد�                                      وجود تأثیر معنو� لرأس المال ال�شر� في 

et. al., 2010)   دراسـة                  نتـائج الدراسـة مـع        اتفقـت      . �مـا                                     ة بین رأس المال ال�شر� ونمو المب�عـات      إیجاب�              حیث وجود عالقة      (Wong 

et. al., 2013)  تا    دراسـ           النتـائج مـع        اتفقـت                                             إلدارة المـوارد ال�شـر�ة فـي األداء التنظ�مـي. �مـا     أثـر              مـن حیـث وجـود    (Al- Dujaili, 

                                                         العالقـــة مـــا بـــین رأس المـــال ال�شـــر� واالبتكـــار وفاعل�ـــة العمل�ـــات       وجـــود                  �انـــت أهـــم النتـــائج    حیـــث    ،)    2012   ،        الكساســـ�ة ( و  (2012
   مـن   (Mappigau and M, 2013) و  (Seo  and Choi, 2013)       دراسـة                                نتـائج الدراسـة الحال�ـة مـع نتـائج       اتفقـت        �ـة. وقـد     بداع  اإل

 Subramaniam and)                       نتـــائج الدراســـة مـــع دراســـة        اتفقـــت                                                           حیـــث وجـــود التـــأثیرات للخبـــرات الوظ�ف�ـــة للعـــاملین فـــي األداء. �مـــا 

Youndt, 2005)   .نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة �ـل        اتفقت    �ما                                                           من حیث وجود عالقة بین رأس المال ال�شر� والقدرات االبتكار�ة                              
        مسـتو�ات    فـي                     والقـدرة علـى التخلیـ�                 المعنـو� لالبتكـار         التـأثیر     حیـث     مـن  (Samad, 2013) و  (Rosli and Sidek, 2013)   مـن 

   ا                 ً هــرت النتــائج تــأثیرً       حیــث أظ  (Sharabati and Nour, 2013) و  (Sharabati, 2013)   ي           نتــائج دراســت    مــع       اتفقــت    �مــا   .      األداء
                      لعنصـر التعلـ�م والـتعلم    أن                            مع دراسـتیهما اللتـین أظهرتـا        اختلفت        لكنها  .     عمال  األ                                      داللة معنو�ة لرأس المال ال�شر� في أداء    ا  وذ   ا      ً إیجاب�ً 
                    الدراسـة مـن جهـة أخـر�        اتفقـت    وقـد           فـي األداء.         معنـو�   ال   ثر   األ                 للتعل�م والتعلم                                       في األداء، بینما في هذه الدراسة لم ��ن          المعنو�       األثر

                       ائم المال�ـة تحـت بنـد مـا                                                 من حیث ضـرورة تب�ـان وتقیـ�م األصـول ال�شـر�ة فـي القـو   (Enyi and Akindehinde, 2014)          مع دراسة
                               وعلـــى صــعید آخــر فقــد اختلفــت نتـــائج                            فــي المنظمــات عینــة الدراســة.  (Intangible Assets)                 صــول غیــر الملموســة         �ســمى: األ

   یر  ث          عالقـة أو تـأ   أ�                          حیث توصلوا إلى عـدم وجـود  (Hadjali, 2013) و   )2011   ،            یرقي وآخرون  (                               الدراسة الحال�ة مع دراسة �ل من 
ــائج الدراســة الحال�ــة  ل                                س المــال ال�شــر� واألداء التنظ�مــي ل أ   لــر   Adegoke and)          مــع دراســة                                                     منظمــات المتناولــة. بینمــا اختلفــت نت

Samson, 2013)  على الع�س من نتائج هذه الدراسة.    ، و  ا        ً سلب�ة جدً                        حول رأس المال ال�شر�                   حیث �انت نتائجها                                 
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                     المحددات والتوص�ات:

                 الدراســة ســوف تكــون     هــذه    أن                                   نــة الدراســة فــي وقــت زمنــي محــدد، �عنــي                    ســت�انة علــى أفــراد عی  اال              أداة الدراســة         اســتخدام   إن  - 1
    أثـر        عالقـة و      تقـ�س                فـي أوقـات الحقـة،                 عمل دراسات أخـر�  �      �احث  ال      یوصي                             ار�خ ووقت إجرائها فق�، وعل�ه  ت            منسو�ة إلى
                                            لمعرفـة مـد� تحقیـ� مسـتو� التقـدم أو التراجـع فـي    ،                   فـي أداء تلـك الشـر�ات   ) ا             ً (المـذ�ورة آنًفـ         �عناصـره         ال�شـر�           رأس المال 
َ                هــذه الدراســة َجــرت علــى صــناعة اال        و�مــا أن    .     األداء        مسـتو�ات                           �عنــي وجــوب الحــذر مــن تعمــ�م      ذلــك    فــإن   ،    فقـ�       تصــاالت            

           علــى قطاعــات        �شــر�      ال ال              تتنــاول رأس المــ       أخــر�             عمــل دراســات �             یوصــي ال�احــث      وعل�ــه                           النتــائج علــى صــناعات أخــر�.
                    و�مــا أن هــذه الدراســة                                                  مــن أجــل مقارنــة نتائجهــا مــع نتــائج الدراســة الحال�ــة.     وذلــك                              وصــناعات أخــر� فــي دولــة الكو�ــت، 

           عمــل دراســات  �     وصــى       ُ وعل�ــه یُ    . ا                               ً علــى الــدول األخــر� یتطلــب الحــذر أ�ًضــ         نتائجهــا                           فــي دولــة الكو�ــت، فــإن تعمــ�م  ُ    ُط�قــت
                               وأداء األعمال في صناعات مختلفة.       �شر�                                      تق�س العالقة واألثر ما بین رأس المال ال   ،               في الوطن العر�ي   ة          أخر� مشابه

   فـــي    ا                                                     ً وتعز�ـــز عنصـــر"التعل�م والـــتعلم" لموظفیهـــا ممـــا ســـیؤثر إیجاً�ـــ   ا           ً االلتفـــات جیـــدً                               ین�غـــي لشـــر�ات االتصـــاالت المعن�ـــة،  - 2
                           المتعلقة �التعل�م والتعلم.                                     من خالل التعرف على نقا� الضعف الحرجة     وذلك    ،    فیها                    تحسین مستو�ات األداء 

       �شـر�                                     لق�ـاس مـد� فاعل�ـة و�فـاءة رأس المـال ال          المناسـ�ة  ُ    ُطرق   ال              ، ضرورة تطو�ر  ة            تصاالت المعن�        شر�ات اال ل           �ما ین�غي - 3
      فیها.

       �شـر�             رأس المـال ال          المتضـمنة لـ                                 لتقـار�ر السـنو�ة والقـوائم الخاصـة              هتمـام بإصـدار ا    ، اال ة            تصاالت المعن�        شر�ات اال ل       ین�غي - 4
      فیها.
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ABSTRACT 

 The purpose of the study is to investigate the influence of Human Capital (HC) on 
Telecommunication Industry (TI) organizations’ Business Performance (BP), through 
examining the managers’ perceptions regarding significance and potential use of HC 
indicators to leverage TI organizations’ BP. 

The study was considered as a causality study, it investigated the effect of independent 
variables: Learning and Education, Experience and Expertise, and Innovation & Creation on 
dependent variable i.e. TI organizations’ BP. 

The study surveyed the managers working at the TI organizations. To approach the aim 
of the study, practical data were used in the empirical analysis collected from 118 managers 
out of 500 managers, by means of a questionnaire. Several statistical techniques are used. 

The results of the study indicated a positive significant Impact of HC on TI 
organizations’ BP. Through having a stronger HC within TI organizations, the managers can 
manage and leverage the present HC to achieve further performance improvement in the 
future. 

The results also indicated that the managers in TI organizations were almost similar in 
their preference of the Innovation & creation, followed by Experience & expertise. Such 
results suggest that there is a need to adopt a more comprehensive approach to manage all the 
three types of HC together.  

However, the Innovation & creation indicators are the most important indicators to 
distinguish the organizations from one another, followed by experience & expertise, while 
still they have a lot of work to improve Learning and Education.	


