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 جامعة العلوم التطبيقية - كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 المملكة األردنية الهاشمية

 الملخص:
تطبيق التخطيط االستتراتييي للمتوارد البشترية علتى أداش الشترلاس المستاهمة العامتة فتي أثر  تقصي إلى الدراسةهدفت 

العليتتتا ومتتتد ر  الو تتتداس  دارةوذلتتتن متتت  وجهتتتة ناتتتر متتتد ر  اإل اوالصتتتياعي  يالمتتتاليا والختتتدم)اعاتهتتتا الة ثتتتة قطب األردن
وقد تم قياس التخطيط االستراتييي  الموارد البشرية والتخطيط . إدارةالوظيفية )الموارد البشريةا التسويقا المالية والمحاسبةا 

المشتتتارلة متتت  طتتت ل تخطتتتيط المتتتوارد البشتتترية والتخطتتتيط االستتتتراتيييا و  تكامتتت للمتتتوارد البشتتترية متتت  طتتت ل متتتد  تطبيتتتق 
الربحيتتتة والقيمتتتة  فيمتتتا تتتتم قيتتتاس األداش متتت  طتتت ل االستتتتراتييية لمتتتد ر  المتتتوارد البشتتترية فتتتي عمليتتتة التخطتتتيط االستتتتراتييي.

لمسيلة في هيئة األوراق المالية بإجراش دراسة مسحية ليميع الشرلاس المساهمة العامة ا البا ةون قام وقد  السوقية المضافةا
شترلة فقتط تطبتق التخطتيط االستتراتييي وتخطتيط المتوارد البشترية  58أن  إلتى توصلوا م  ط لهتاو ا 2009في األردن لعام 

تتتم و عتت  المشتتارلة فتتي الدراستتة. ميهتتا  شتترلاس ستتتاعتتت رس  شتتتلت فتتي ميملهتتا عييتتة الدراستتةا وقتتدوهتت ا الشتترلاس قتتد ا. مع تت
لمتا تتم  ئي. صتاألغترا  التحليت  اإل اساستتبان 203د ااعتمتتم ا و شرلة م  الشرلاس المبحوثة 52في نة استبا 230توزيع 

  أثتر ذوجود  إلى البا ةون وتوص   ا وتحلي  التبا  .المتعددمعام  االنحدار  هائية أهم صاساليب اإلاستخدام عدد م  األ
فضت   ربحية الشرلاسا وعلى القيمتة الستوقية المضتافة ألستهمها. لموارد البشرية على االستراتييي ل تخطيطللداللة إ صائية 

 ئية بي  القطاعاس الة ثة تمي  لصالح القطاع المالي.إ صاع  وجود فروق ذاس داللة 

 :المقدمة
   ظهتتور قتتو عتت  فضتت   مستتتعرةا  ميافستتة – د أعمالهتتاتزا تتد عتتدد الميامتتاس وتعقتت متتع –ن و يشتتهد القتترن الوا تتد والعشتتر 

التت    تتتم علتتى ميامتتاس  األمتتر فتترال ال بتتد متت  اقتياصتتها.ظهتتور و  يتتة تتصتتل بالتتتداط  والتعقيتتد والد ياميتيتتةاومتترثراس بيئ
استتتتراتييية لمواردهتتتا الداطليتتتة  إدارةاا و التفكيتتتر استتتتراتييي   إلتتتى التقليديتتتة دارةاألعمتتتال الختتتروس متتت  نستتتق التفكيتتتر التقليتتتد  واإل

تت ُيعتَبتتُر التخطتتيُط االستراتييتتتُي جوهتتتَر عمليتتتة  إدارة و   .Wheelen & Hunger, 2008ا )وبيئتهتتا الخارجيتتة فتتي  ن مع 
لتى التحّتتتم االستراتيييتة وأداة  إداريتتة  ُتمتّ تُ  الميامَة م  التعام  متع أ داث المستقبت  بتفتاشٍة وفاعليتٍةا وتزّودهتا بقتدرٍة أكبر ع

وقتد امتتد المفهتوم مت  المستتو  الكلتي للميامتتاس   Floris &Yilmaz, 2010)مواردهتتاا واالستيتابتتة للتيتيتّتراس البيئيتتةفتي 

                                                 
 .2013ما و وُقب  لليشر في  ا2013فبرا ر تم تسلم البحث في  *
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التتتدور  إلتتتى متتت  التتتدور التقليتتتد  إلدارة األفتتتراد المتتتوارد البشتتتريةش  يتتتث شتتتهدس الميامتتتاس تحتتتوال   إدارة إلتتتى بشتتتموليتي ليتيتتتي
التخطتتتتيط االستتتتتراتييية و  دارةاإل دور الشتتتترين االستتتتتراتييي فتتتتي عمليتتتتة أداش وإلتتتتى مواردهتتتتا البشتتتتريةا إدارةاالستتتتتراتييي فتتتتي 

التخطتتيط االستتتراتييي أثتتر  التعتر  علتتى إلتتى ومتت  هيتا تهتتد  هتت ا الدراستتة . (Gupta, 2009لتتت  االستتراتييي للميامتتة 
 .المالي والصياعي والخدماس ةا بقطاعاتها الة ثالشرلاس المساهمة العامة في األردن أداشللموارد البشرية على 

 :مشكلة الدراسة
اا نحتتو العالميتتةا وتزا تتد  وَتوّستتع   تتّدة الميافستتةا تستتعى ميامتتاُس األعمتتال إلتتى تحقيتتق الميتتزة التيافستتية فتتي ظتت  االتيتت

المستدامة م  ط ل استةمار ما تملكي م  قدراٍس وجداراٍس تتميز بها عت  ميافستيهاا وتعتبتر المتوارد البشترية المرّهلتة َمصتدر ا 
. لتتت لن تحتتترال الميامتتتاس الرائتتتدة علتتتى التخطتتتيط االستتتتراتييي لمواردهتتتا  Carpenter&Sanders,2009للتفتتتّرد والُيتتتدرة )

فرسا لتو   اومت  طت ل االعت ع علتى الدراستاس التتي تتو  .البشرية مستييرة  ومسترشدة  بعملية التخطيط االستراتييي للميامتة
ستتتراتييي للمتتوارد  اجتتة إلتتى دراستتاس عربيتتة بشتتت  عتتاما وأردنيتتة بشتتت  طتتاالا تبحتتث فتتي مو تتوع التخطتتيط اال هيتتاكأّن 

 التساؤالس التالية:  ع جابةويمت  تحقيُق الير  م  الدراسة م  ط ل اإلثر ذلن على أداش المياماس. أالبشرية و 

تكامتتت  التخطتتتيط االستتتتراتييي وتخطتتتيط المتتتوارد البشتتتريةا ) : هتتت  هيتتتاك أثتتتر  للتخطتتتيط االستتتتراتييي للمتتتوارد البشتتتريةالسؤؤؤ ال األول
 ؟الربحية والقيمة السوقية المضافة في  متمة    أداش الشرلاس المساهمة العامة في األردن على ية والمشارلة االستراتيي

هتتت  هيتتتاك فتتتروق  ذاُس داللتتتٍة إ صتتتائية ألثتتتر التخطتتتيط االستتتتراتييي للمتتتوارد البشتتترية علتتتى أداش الشتتترلاس : السؤؤؤ ال اليؤؤؤاني
 ا والخدماسا والصياعي ؟المساهمة العامة في األردن ما بي  قطاعاتها الة ثة )المالي

 أهمية الدراسة:
لتتٍ  متت  عمليتتتتي التخطتتيط االستتتراتييي وتخطتتيط المتتوارد البشتتريةا لمتطلبتتي  أساستتيي  أهميتتة  إلتتى تعتتود أهميتتُة البحتتث

لييتتاا الميامتتتاس وتحقيقهتتا ألهتتدافها االستتتراتيييةا والستتيما قطتتتاع الشرلتتتاس المساهمتتتة العامتتة فتتي األردنا  يتتث  لعتتب هتت ا 
ا وتكم  أهمية البحث  .األردنتي والمساهمتة في نمّوا قتصاداالقطاُع دور ا مهم ا في التأثير على ال  م  لوني يعيتى بفحت أيض 

ّن غالبيتَة الدراساس التي بحةت في إ ذإ البحث. التخطيط االستراتييي للموارد البشرية وانعتاسي على أداش الشرلاس مدارأثر 
علتتى تحليتت  واقتتع تطبيتتق التخطتتيط  الدراستتاس العربيتتة غالبيتتةالبيئتتاس اليربيتتتةا وترليتتتز  إعتتارالمو تتتوع قتتد ُأجريتتت فتتي  هتت ا

 االستراتييي والتخطيط للموارد البشرية لمو وعي  ميفصلي .

 أهداف الدراسة:
ارد البشريةا تكام  التخطيط االستراتييي وتخطيط المو ) عدييببُ  التخطيط االستراتييي للموارد البشريةاأثر  التعتّرُ  على -1

 على أداش الشرلاس المساهمة العامة في األردن. والمشارلة االستراتييية 
التعّر  على الفروق بي  قطاعتاس الشرلتاس المساهمتة العامتة في األردن م   يتُث تأثيتُر التخطيط االستراتييي للموارد  -2

 البشريتة على أدائها.
ي للمتتتوارد البشتتترية فتتتي الشتتترلاس ستتتتراتييدون تحقيتتتتق عمليتتتة التخطتتتيط االالتعتتتّر  علتتتى أبتتترز المعّوقتتتتاس التتتتي َتحتتتول  -3

 المساهمة العامة في األردن.



 2014( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-291- 

 فرضيات الدراسة:
 الدراسة  ر  البا ةون تحد د الفر يتي  الرئيستي  التاليتي :جابة ع  أسئلة لإل

 الفرضيُة الرئيسُة األولى:

Ho1 :التخطتتيط االستتتراتييي وتخطتتيط المتتوارد البشتتريةا  تكامتت )بشتترية الي للمتتوارد ستتتراتيي وجتتد أثتتر  للتخطتتيط اال ال
 :الفر يتان التاليتان عيهاوقد تفرعت على أداش الشرلاس المساهمة العامة في األردن. والمشارلة االستراتييية  

ريةا والمشتارلة التخطتيط االستتراتييي وتخطتيط المتوارد البشت تكامت )ي للمتوارد البشترية ستتراتييال  وجد أثتر  للتخطتيط اال -1
  .على ربحية الشرلاس المساهمة العامة في األردناالستراتييية  

 ي للموارد البشرية على القيمة السوقية المضافة للشرلاس المساهمة العامة في األردن.ستراتييال  وجد أثر  للتخطيط اال -2

 اليانيُة:الرئيسة الفرضيُة 

2Ho :ة مالتخطتيط االستتراتييي للمتوارد البشترية علتى أداش الشترلاس المستاه ال توجد فروق  ذاُس داللٍة إ صتائية ألثتر
 العامة في األردن ما بي  قطاعاتها الة ثة )الماليا والخدماسا والصياعي .

 نموذج الدراسة:أ
في  وش مراجعة األدبياس ذاس الصلة التتي تتوافرس للبتا ةي ا وفتي  توش مشتتلة الدراستة وعياصترها وفر تياتهاا فقتد 

   التالي:1نموذس الدراسة لما هو في الشت  )أور تم تص
 المتيير التابع      المتيير المستق           

   األداش                            التخطيط االستراتييي للموارد البشرية  

 
 (1شكل )

 أنموذج الدراسة
  :لمتغيرات الدراسة اإلجرائيةالتعريفات 

 ي للمتوارد البشترية  تضتم  لت   أن التخطتيط االستتراتييGupta ( (2009اعتبتر  التخطيط االستراتيجي للمؤوارد البشؤرية: -
 ويمتتتتتت  تعريتتتتت . والمشتتتتتارلة االستتتتتتراتييية امتتتتتا بتتتتتي  تخطتتتتتيط المتتتتتوارد البشتتتتترية والتخطتتتتتيط االستتتتتتراتييي التكامتتتتت متتتتت  

ويتتون التوافتق داطلي تا  .طيط الموارد البشترية والتخطتيط االستتراتيييتخبأني عملية التوافق ما بي    Integrationتكامتت   ال
تا طارجي تا  أو أفقي ا بي  تخطيط الموارد البشرية وبي  استراتييياس وظائل إدارة الموارد البشرية فيما بييها م  جهتةا وتوافق 

  (Torrington, et al., 2008).  م  جهٍة أطتتر  بمرا لها ي ستراتييأو عمودي ا مع عملية التخطيط اال

  :الربحية -1
 العائد على االستثمار.  

 لملكيةالعائد على حقوق ا. 

 على األصول العائد.  

  .القيمة السوقية المضافة -2 

  تكامل تخطيط الموارد

البشرية والتخطيط 

  .االستراتيجي

 

 المشاركة االستراتيجية.   
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هتتو العمليتتُة التتتي  تتتّم متتت  ط لهتتا تحليتتُ  بيئتتتي الميامتتة الداطليتتة والخارجيتتةا وتطتتويُر رستتتالة : التخطؤؤيط االسؤؤتراتيجي -
  .2002 طها االستراتييية )القطامي االميامة وأهدافهاا واطتياُر طط

وثتتم وتحليتت  عتتر  هتت ا المتتواردا  اا البشتتريةر الميامتتة بالطلتتب علتتى مواردهتتتيّبتت هتتي عمليتتةُ  :تخطؤؤيط المؤؤوارد البشؤؤرية -
  .اتتراتييياس لتقلي  الفيوة بييهمسير االو تط

وتشتم :  .هتا البشتريةَ مواردَ  بتإدارة مت  ط لهتاقوم الميامتة التتي ستت التتي تو تح الكيفيتةَ  هتي الخطتطُ  :الموارد البشرية اتاستراتيجي -
  .(De-Nisi & Griffen, 2005 م األداشتييتق ةَ تالتعويضا واستراتييي ييتةَ را واستراتيتالتطوي ا واستراتيييتةَ التوظيل استراتيييةَ 

المتوارد البشترية  إدارةبمشتارلة متد ر   E. Lawler & Boudreau (2009)عرفهتا لت  مت  المشؤاركة االسؤتراتيجية:  -
 ية.البشر الموارد  إدارةستراتييياس ال التخطيط جيب مع إلى اجيب   افي عملية التخطيط االستراتييي

التت    تتتم التوصتت  إليتتي متت  طتت ل اليهتتود المب ولتتةا علتتى مختلتتل المستتتوياس اإلداريتتة فتتي  نيتتازهتتو نتتاتُل اإل :األداء -
قتد تتم  . و 2000 )الزبيتد استابق ا  الميامةا بهد  الوقو  على درجة اليياا في تحقيق األهدا  المو وعة والمحتددة

)بالعائد على االستةمارا والعائد على األصولا  متمة    Profitability الربحية متيير داش المرسسي م  ط لاأل قياُس 
 .Market Value Added (MVA)المضافةالقيمة السوقية والعائد على  قوق الملكية ا ومتيير 

 :النظري للدراسة طاراإل
 مفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجي:

ل أن ُتعيتَد الياتَرا لتيس فتي مضتمون طططهتا فحستبا فر ت االتياهاُس الحد ةُة في الميافسة علتى ميامتاس األعمتا
  أن التخطيَط االستراتييي عمليتة  Vinces(2007وير  . وإّنما في عملية التخطيط برّمتها لتتيي نحو التخطيط االستراتييي

 تلتتتن العمليتتتَةا تهتتتتم بتحليتتت   وصتتتياغة  وتشتتتتي   األنامتتتة واالستتتتراتييياسا فتتتي الوقتتتت التتت   ُيالتتتّ  فيتتتي التفكيتتتُر االستتتتراتيييُ 
تتا بطريقتتةٍ  تتاا وتوليفهتتا مع  ع  والختتّ ق  المتتتوعّ   بتتالموارد البشتترية فتتي المستتتوياس اإلداريتتة جميع   باستتتخدام الَحتتدس  والتفكيتتر  الُمبتتد 

 تخدُم التخطيَط االستراتييَي.

 أنشتتطةسياستتاس و ُة التتتي  تتتم متت  ط لهتتا إ تتداُث التكامتت  بتتي  أهتتدا  و تالعمليتتب  Dess et al. (2007 وقتتد عّرفتتي
ا في لٍ  وا ٍد متماسٍن. وُيعترفُ  لت لن بأنفتي العمليتُة التتي َتهتدُ  إلتى تحد تد األغترا  واألهتدا  الكلّ يتة  الميامةا ودميها مع 

 عمليتة  مستتقبلية  تهتد ُ  هتووالتخطتيُط االستتراتييُي  .Thompson & Martin, 2010)) اتة تحقيقهتتةا وتحد تد ليفيتتللميامت
 .نيتتتتازعلتتتتى اإل ةا ويفوُقتتتتي قتتتتدر ةمتتتتنتقتتتتاٍل متتتتيافٍم متتتت  موقتتتتٍل  تتتتالٍي إلتتتتى موقتتتتٍل مستتتتتقبلٍي ُمستتتتَتهَدٍ  يفوُقتتتتي قيتحقيتتتتق ا إلتتتتى
ا لعملية وي اأن التخطيط االستراتييي ُيمتّ ُ  الميامَة م  السيطرة على قراراتها ومواردها Dessler  ((2009وير   شت  أساس 

ارة الموارَد البشرية باالتياا المستتقبلي للميامتةا بحيتث تتكتاتل اليهتوُد لتحقيتق عم  على تزويُد إديف شتخطيط الموارد البشرية
 األهدا  االستراتييية للميامة.

 :االستراتيجية للموارد البشرية دارةاإل

س اياالستتراتييية للمتوارد البشترية بعمليتة التوافتق والتكامت  متا بتي  استتراتييياس المتوارد البشترية واستتراتيي دارةتعتر  اإل
االستتتراتييية  دارةفتتي تحد تتد وظتتائل اإل دارةاطتلتتل مفكتترو اإل دوقتت(Othmman, 2009).  المتعتتددة الميامتتة بمستتتوياتها
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فتي   Byars & Rue, 2006; Bernardin, 2007; Wattanasupachoke, 2009)وقد التقى ل  م   شللموارد البشرية
وتقيتتيم  تطتتوير المتتوارد البشتتريةا والتعتتويض والميتتافعافا التوظيتتل اثتتم ت هتت االوظيفتتة األولتتى تخطتتيط المتتوارد البشتتريةار بتتاعت

 .الس مة والصحة المهييةا والع قاس العماليةا وأبحاث الموارد البشريةعلى فض   األداشا 

 مفهوم وأهمية تخطيط الموارد البشرية:
استتراتييية شتاملة لتحد تد   تخطتيَط المتوارد البشترية بعمليتة تطتوير Kinikci & Williams  (2006لت   مت عتر  

 Greer & Plunkett لت  مت  فتي  تي   تراا لتن ذا تياجاس الميامتة مت  المتوارد البشتريةا والتيبتر باال تياجتاس المستتقبلية. 
مت   ل  التحتوّ  نقطتةَ وهتو . معهتانستيام وتياستق ابويتتم المهمتة فتي عمليتة التخطتيط االستتراتيييا  المتدط س   أ دَ أني   2007)

ميموعتتة متت  الميتتافع للمتتوارد البشتترية فتتي تحقيتتق  يستتاهم التخطتتيطُ و ا. ليديتتة للمتتوارد البشتترية إلتتى إدارتهتتا استتتراتييي  اإلدارة التق
 اع أعمالهتتتايالتتتي قتتد تتتتيح الفتترال أمتتام الميامتتة لتوستت والمهتتتاراس فتتي القتتدراس أو العيتتز الفتتائض إظهتتارُ  أهمهتتا:  للميامتتة

 أنشتتتطةعلتتتى  المتتتوارد البشتتترية وتخصتتتيُ   توزيتتتعُ  يستتتاعد فتتتيولتتت لن  .اأنشتتتطتهأو تقلتتتي  جد تتتدة  مشتتتروعاسوالتتتدطول فتتتي 
والتعيتتتتي ا  بيتتتتاش القاعتتتتدة األساستتتتية لخطتتتتط واستتتتتراتييياس المتتتتوارد البشتتتترية األطتتتتر  لاالطتيتتتتارا و تكاليفهتتتتا و تتتتبطُ  الميامتتتتةا

 . Daft, 2008) يم األداشا والتعويضيوالتدريبا وتق

 :وارد البشريةالتخطيط االستراتيجي للم

 التخطيط االستراتيجي وتخطيط الموارد البشرية: عالقة
أنف و  دارتها أن تخطيط الموارد البشرية ييب أن  ترتبط بتالتخطيط االستتراتييياإأكدس األدبياس المتعلقة باالستراتييية و 

 . 2010 ادا)جتو  تكامَ  تخطيط الموارد البشرية مع التخطتيط االستتراتييي  ترد  إلتى تحقيتق ميتزة تيافستية مستتدامة للميامتة
 : ويمت  تحد د أربعة أنواع م  الع قاس بي  عملية التخطيط االستراتييي وتخطيط الموارد البشرية

والتتتي تبتترز متت  طتت ل لعتتب األدوار التقليديتتة والروتيييتتة عيتتد ممارستتة التخطتتيط   Administrativeالع قتتة اإلداريتتة -أوالا 
  .االستراتييي

ؤ المتتوارد البشترية متت  طت ل دعمهتتا للخطتط والبتترامل  إدارةإذ تستتييب  ا One-Way Linkageالع قتتة باتيتاا وا تتد -اثانيا
  .االستراتييية الكلية للميامة واستراتييياس األعمال

ًً التخطتتيط  تتتيبتتي  عملي التبادليتتة واالعتماديتتة الع قتتةُ وتبتترز متت  طتت ل  اTwo–Way linkage الع قتتة باتيتتاهي  -اثالث 
 . دارة الموارد البشريةإظائل االستراتييي والتخطيط لو 

وتعتبتتر هتت ا الع قتتة هتتي الخطتتوة  . وتوافقيتتةتكامليتتة    يتتث تكتتون الع قتتةُ   Integrative Linkageالع قتتة التكامليتتة -ارابعاؤؤ
 . (Teo & Rodwell, 2003)التخطيط االستراتييي للموارد البشرية إلى التحول األولى نحو

 للموارد البشرية:متطلبات تحقيق التخطيط االستراتيجي 
توافق ما بتي  عمليتتي تخطتيط المتوارد الالتكام  و فر اعملية استراتييية ال بد م  تو  إلى لتحوي  تخطيط الموارد البشرية

المشارلة االستراتييية  دوارأأداش  إلى االموارد البشرية وتحويله إدارةع  تطوير أدوار فض   البشرية والتخطيط االستراتيييا 
 . Kleasen & Johnson,2007لتخطيط االستراتييي )في عملية ا
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 تخطيط الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي:  تكامل -أوالا 

األول اليتتتوع يمةتتت   ابتتي  التخطتتتيط للمتتتوارد البشتترية والتخطتتتيط االستتتراتييي إلتتتى نتتوعي  والتوافتتتق تفتترع عمليتتتة التكامتت ت
ي تالةانتاليتوع   تةا فيمتا يمةتتط للمتوارد البشريتتط االستتراتييي والتخطيتبتي  التخطتي External Integration الختارجي التكام 
 التكامت روط نيتاا ترط مت  شتتة لشتتوارد البشريتل إدارة المتوظائ ييياستاسترا  تبي Integration  Internalي  تالداطل التكام 
 .الخارجي

البشتتترية والتخطتتتيط االستتتتراتييي علتتتى عمليتتتتي تخطتتتيط المتتتوارد  بتتتي متتتا الختتتارجي:  تحقتتتق متتت  طتتت ل التتتربط  التكامتتت  -1
تتتا بحيتتتث يصتتتعب الفصتتت  بييهمتتتاإذ تيصتتتهر العملي  ا2005 )الهيتتتتيا واألعمتتتال فتتتي الميامتتتةالمستتتتويي  العتتتام   .تتتتان مع 

البتد أن  ش إذالميامتة االتوافتق متع رؤيت: ميهتا االفرعيتةالتكامت  والتوافتق عمليتاس مت   يدرس تحت هت ا اإلعتار ميموعتة  تو 
ا  Fisher et al., 2003) اال تياجتاس االستتراتييية للميامتة لتلبيتةمشتترلة موجهتة  ةوارد البشترية رؤيتتكتون إلدارة المت

د يستاهم متتد ر إدارة المتتوار  يتتث  ا)الداطليتتة والخارجيتة  البيئيتةالعوامتت  التوافتتق متع وأهتتدا  الميامتة و التوافتق متتع رستالة و 
التوافتق و  امعلوماس المتعلقة بيقاط القوة والضعل في المتوارد البشتريةوفي تزويد الميامة بال البشرية في عملية تحلي  البيئة

  . 2010 جودةا) تت شم وتتوافق مع بدائ  استراتييية الميامة الكلية واالستراتييياس التيافسيةبحيث  امع االستراتييية

تت :التتداطلي التكامتت  -2 تتدارة المتتوارد البشتترية ناإواعتبتتار  اا تترتبط باعتبتتار الميامتتة ناام  وظتتائل إدارة  استتتراتييياس  تكتتون متت  افرعي تت اام 
  .DeCenzo & Robbins,2005) باتياا تحقيق األهدا  االستراتيييةالتي البد أن تتفاع  وتتكام  الموارد البشريةا 

 :المشاركة االستراتيجية -اثانيا 
األدوار المألوفتتة الروتيييتتة إلتتى ن تتييتتر أدوار المتتوارد البشتترية وأن تتحتتول متت  أداش أفر تتت متطلبتتاس العصتتر الحتتالي 

 . Inyang, 2010ية عمادها الموارد البشرية المرهلة والقادرة على مواكبة التييير السريعا وطلق القيمتة )استراتييأداش أدوار 
عتتتد لستتتي س وقوا بااال تفتتتا  فتتتي  ةالمتمةلتتتريتتتة اداألدوار اإل أداشبتتت تقتتتومالمتتتوارد البشتتترية  إدارةففتتتي الوقتتتت التتت   لانتتتت فيتتتي 

بتتاألمور التكتيتيتتة المعيتتي جرائتتي أداش التتدور اإل إلتتى تطتتورس ا فقتتدالمعلومتتاس المتعلقتتة بالعتتاملي  وتحرلتتاتهم داطتت  الميامتتة
فتتي  أصتتبحت. العليتتا دارةالمرتبطتتة بتطبيتتق لتت  متت  األنامتتة والسياستتاس المتعلقتتة بتتالموارد البشتترية والقتتراراس التتتي تضتتعها اإل

االستتراتييية  دارةا بحيث يتون إلدارة الموارد البشرية دور فعال فتي عمليتة التخطتيط واإلتييي  ا استراالوقت الحا ر ترد  دور  
  .2008الدرة والصباغا ) صياغة وتيفي ا

  افة إلىفباإل اشرين استراتييي إلى مرشراس ومااهر التحول  Kleasen & Johnson, 2007وقد  دد ل  م  )
المتتتتوارد البشتتتتريةا يقتتتتوم الشتتتتترين  إدارةي بمرا لهتتتتا وفتتتتتي صتتتتياغة استتتتتراتييياس المشتتتتارلة فتتتتي عمليتتتتة التخطتتتتيط االستتتتتراتيي

والمشتتارلة فتتي  تت  المشتتت س التتتي  اوالتوصتتياس واالقترا تتاس ااالستتتراتييي بتتدور  استتم وفعتتال فتتي تقتتديم األفكتتار الخ قتتة
لميامتتتةا وتحقيتتتق التتتتداؤ  وفهتتتم االستتتتراتييياس وتوصتتتيلها بطريقتتتة سلستتتة ووا تتتحة ليميتتتع العتتتاملي  فتتتي ا .تواجتتتي الميامتتتة

ا مت   دد عدد   فقد  Bruyn 2009 (ماأ .سلسلة القيمة م  جهة أطر   أعضاشوالتعاون بي  جميع أقسام الميامة م  جهة و 
فهتت ا العمليتتة  .دور الشتترين االستتتراتييي أداشالمتتوارد البشتترية لتكتتون قتتادرة علتتى  إدارةفرهتتا فتتي االمتطلبتتاس التتتي ال بتتد متت  تو 

تت ااش نمتتاذس عقليتتة جد تتدةبيتت إلتتى تحتتتاس ا متتع التحتتول فتتي الستتلوك واالتياهتتاسا وفهتتم لامتت  لتت دوار وتيييتتر عريقتتة التفكيتتر مع 
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  2010)  تا  علتى ذلتن جتودةأو  .متياهيتةال البيئتة الخارجيتة بمتييراتهتا المتعتددة و  لعياصرالمعرفة الكاملة ا و الميوعة بهم
المتتوارد البشتترية  إدارةن  تصتتل بهتتا متتد ر أواليتتداراس التتتي البتتد  فر ميموعتتة متت  القتتدراسا   تترورة تتتو Lavelle (2007و

باتبتاع عترق جد تدة فتي تخفتيض التكتاليل وزيتادة  االقيمتة بتفتاشة وفعاليتة إ تافةاالستراتيييةا وطلتق و  أدوارا أداشليتمت  م  
متع استتراتييياس   أبتدتعمت  األمر الت    تطلتب و تع استتراتييياس توظيتل الستتقطا  المتوارد البشترية المرهلتة .  راداساإل

التي تتوافق متع المتطلبتاس االستتراتيييةا وتبيتي ثقافتة التتعلم والتعتاون والعمت  اليمتاعي داطت   االتعليم والتدريب المتخصصة
 . Pritchard, 2010; Fazzari & Levitt, 2008) المياماس

 الدراسات السابقة:
تخطتتتيط االستتتتراتييي للمتتتوارد البشتتترية فتتتي القطتتتاع العتتتام التعتتتر  علتتتى واقتتتع ال إلتتتى (2008الضؤؤؤمور )دراستتتة هتتتدفت 

توصتلت و داراس المتوارد البشترية فتي مراكتز التوزاراس األردنيتة. إتكون ميتمع الدراستة مت  جميتع العتاملي  فتي  يث األردنيا 
وقتد المتوارد البشترية.  إدارة أنشطةوجود ع قة ارتباط قوية بي  التخطيط االستراتييي للموارد البشرية وبي  باقي  إلى الدراسة

تمتييتتر ا ن التخطتتيط االستتتراتييي للمتتوارد البشتترية أاعتبتر الضتتمور  تتتابع  المتتوارد البشتترية  إدارةا  تترتبط بتطبيتتق سياستتاس اا وناتي 
 متييتر االمختلفة في القطاع الحتومي األردنيا في  ي  اعتبرس الدراسة الحالية التخطيط االستراتييي للموارد البشرية ببعديتي 

 الشرلاس المساهمة العامة  بقطاعاتها الة ث. أداش رثر على مستق   

على لفاشة وفاعلية استراتييياس إدارة المتوارد البشترية فتي المرسستاس الصتحفية ( 2007الحياصات )دراسة رلزس  وقد
دائهتتتما وع قتتتة ذلتتتن بتتتاألداش أتخطتتتيط المتتتوارد البشتتتريةا واالطتيتتتار والتعيتتتي ا وتتتتدريب العتتتاملي ا وتقيتتتيم فتتتي األردنيتتتة متمةلتتتة 

توصتتتلت الدراستتتُة إلتتتى وجتتتود ع قتتتة إييابيتتتة بتتتي  استتتتراتييياس المتتتوارد البشتتترية وأداش المرسستتتاس الصتتتحفية  وقتتتدالمرسستتتي. 
يهتتا لتتم تتيتتاول لك االمتتوارد البشتترية إدارةاهتمتتت هتت ا الدراستتة بتخطتتيط المتتوارد البشتترية لوا تتدة متت  ممارستتاس  فقتتدالمبحوثتتة. 

 .االستراتييي لي وارتباعي بعملية التخطيط االستراتييي للميامة لت  بالبحث البعد

اتياهتتاس متتد ر  إدارة المتتوارد البشتترية نحتتو مستتتو  ممارستتة التخطتتيط ( 2005دولؤؤة وصؤؤالحية ) أبؤؤو دراستتةوتياولتتت 
عمليتتة التخطتتيط  متتعلمتتوارد البشتترية فتتي ميامتتاس القطتتاعي  العتتام والختتاال األردنيتتةا ودرجتتة تحقيتتق التكامتت  لاالستتتراتييي 

المتتوارد  دارةي. وقتتد توصتتلت الدراستتُة إلتتى غيتتا  التخطتتيط االستتتراتيييا وعتتدم وجتتود ططتتط استتتراتييية متكاملتتة إلستتتراتيياال
بتتو دولتتة وصتتالحية عتت  الدراستتة الحاليتتة بترليزهتتا فقتتط علتتى واقتتع أوتختلتتل دراستتة . البشتترية فتتي أغلتتب الميامتتاس المبحوثتتة

فتي  تي  لتم  اللمتوارد البشترية ومقارنتة درجتة التطبيتق بتي  القطتاعي  العتام والختاال فتي األردن تطبيق التخطيط االستراتييي
 المياماس المدروسة. أداشعلى  ه ا التطبيق ثرأدراسة  إلى تتطرق 

واقتع  ممارستة تخطتيط المتوارد البشترية فتي ميامتاس القطتاعي   علتىالتعتر   إلؤى( 2004بقلة ) دراسة ي  هدفت  في
األردنيا وقتد توصتلت إلتى أنف األنشتطَة المتعلّ قتَة بعمليتة تخطتيط المتوارد البشتريةا فتي لت  القطتاعي ا ُتمتاَرُس  العام والخاال

تتا فتتي ترليزهتتا  الحاليتتة  عتت  الدراستتة 2004) تختلتتل دراستتة بقلتتة. بدرجتتٍة متوستتطةٍ  علتتى درجتتة تطبيتتق تخطتتيط المتتوارد أيض 
 فر مستلزماس تطبيقي  في المياماس المبحوثة.ا  تو البشرية في القطاعي  العام والخاال واألردني ومد

المتتتوارد البشتتترية فتتتي الميامتتتاس  اس% متتت  متتتد ر  إدار 76.9إلتتتى أن ( 2004أبؤؤؤو دولؤؤؤة وطهمؤؤؤا  ) دراستتتةتوصتتتلت و 
الميامتاس ال  غالبيتةأن  إلتى الصياعية األردنية لد هم غمو   في المفهوم المعاصر الستتراتييية المتوارد البشتريةا باإل تافة
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بو دولة وعهمتاز أفي  ي  رلزس  دراسة رس عمليَة الربط والتكام  بي  استراتييية الميامة واستراتييية الموارد البشرية. تما
واقتتتع عمليتتتة التكامتتت  االستتتتراتييي إلدارة المتتتوارد البشتتترية فتتتي القطتتتاع الصتتتياعي  علتتتى –أستتتوة ببتتتاقي الدراستتتاس األطتتتر   –

 .ا م  متييراس التخطيط االستراتييي إلدارة الموارد البشريةتبرتي وا د  ن الدراسة الحالية اعأاألردنيا في  ي  

القطاعي  العام والخاال في التخطيط االستراتييي للموارد البشرية في في واقع  فقد بحةت (2003أبو  يد ) دراسةما أ
ا لمفهتتوم التخطتتيط االاألردن شتترية لتتد  متتد ر  إدارة المتتوارد ي للمتتوارد البستتتراتيي. وتوصتتلت الدراستتُة إلتتى أّن هيتتاك و تتو  
  بدرجتة تكامت  نشتاط التخطتيط االستتراتييي للمتوارد 2003اهتمت دراسة أبو زيد ) .العاملي  في المياماس المبحوثة البشرية

تتا يهتتا بحةتتت لكالبشتترية متتع بتتاقي أنشتتطة إدارة المتتوارد البشتتريةا  فتتي واقتتع تطبيتتق هتت ا  التخطتتيط فتتي ميامتتاس القطتتاعي  أيض 
 لخاال األردني دون دراسة درجة تأثير ذلن على أداش ه ا المياماس.العام وا

علتى جانتب المشتارلة االستتراتييية   رلتزس – اطت   البيئتاس التتي عبقتت بهتا على – الدراسات األجنبيةن أفي  ي  
متتتوارد البشتتترية ال إدارةلمرشتتتر علتتتى االنطتتت ق متتت  التقليديتتتة فتتتي  اكمتييتتتر ميفتتترد دون ربطتتتي بعمليتتتة التخطتتتيط االستتتتراتييي

س األطتتر  لتتم تتعمتتق بالبحتتث فتتي ان بعتتض الدراستتأفتتي  تتي   .المفهتتوم الحتتد ث المتترتبط بتتإدارة المتتوارد البشتترية إلتتى والتحتتول
 ا م  العياصر.ا محدود  وتياولت بالبحث عدد   اجميع عياصر عملية التخطيط االستراتييي

المتوارد البشتترية  إدارةدوار االستتتراتييية لمتد ر  متد  تتأثير األ  فتتي Yusoff et al.,  (2010بحةتت دراستة لت  متت 
الختتدماس والصتتياعي فتتي العاملتتة فتتي قطتتاعي متت  الميامتتاس  108فتتي دوائتتر المتتوارد البشتترية فتتي العتتاملي   أداشفعاليتتة علتتى 

 تحتوال   هيتاكن أالعتاملي ا و  أداشدور الشرين االستراتييي لان لي التأثير األكبر على فعاليتة إلى أن  ماليزيا. توصلت الدراسة
  األدوار االستراتييية في المياماس المبحوثة. إلى داريةاألدوار اإل أداشم  

المتتوارد البشتترية  دارةاالستتتراتييي إل تطتتور التتدور فتتي فقتتد بحةتتت : Boudreau& lawler E. (2009 دراستتة متتا أ
الواليتاس المتحتدة األمريتيتة. وذلتن طت ل  مت  الميامتاس الكبيترة العاملتة فتي 106وواقع تطبيق دور الشرين االستراتييي في 

 يي لم يص لك الموارد البشرية تطور عبر سيواس الدراسةا إدارةدور إلى أن  توصلت الدراسةو  . 2007-1995األعوام م  )
  .الدور االستشار   إلى قر ألان وإنما  مر لة الشرين االستراتييي الكام ا إلى

 إدارةا فتتي التخطتتيط و التوجتتي استتتراتييي   إلتتى اولتتو لتتان بطيئ تت تحتتوال   اكهيتتإلتتى أن  )Bruyn  (2009دراستتةوتوصتتلت 
 . مياماس التعد   العاملة في الوالياس المتحدة األمريتيةالموارد البشرية في 

استتراتييياس المتوارد البشترية  توافتقاطتبتار متد   علتى فقتد رلتزسSeyedjavdin & Zadek (2009 )دراستة متا أ
الميامتتاس المبحوثتتة  غالبيتتةن أنتتتائل الدراستتة أهتتم  ومتت  . رانيتتةوذلتتن فتتي عييتتة متت  الميامتتاس اإل ايتتةاالستتتراتييياس الكلمتتع 

 التي تتبياها.  الكليةمع نوع االستراتييياس  مواردها البشريةتكيل استراتييياس 

شتترية وأثتتر التعتتر  علتتى واقتتع التتدور االستتتراتييي إلدارة المتتوارد الب إلتتى Coda et al. (2009)دراستتة وقتتد هتتدفت 
وجدس الدراسة وفي لت  التدولتي  عتدم وجتود توافتق و تطبيقي على أداش المياماس الكبيرة العاملة في ل  م  البرازي  والبيروا 

 ستراتييياس الموارد البشرية. ال التخطيطبي  عمليتي التخطيط االستراتييي و 

والمشتتارلة االستتتراتييية إلدارة المتتوارد االستتتراتييي  واقتتع التتدوربدراستتة  Stoev & Mujtaba (2009)وقتتد قتتام 
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. وقتتد وجتتدس الدراستتة أن غيتتا  المشتتتارلة نيتتتاا عمليتتة التخطتتيط االستتتراتييي وأثتتر ذلتتن علتتى االبشتترية فتتي د زنتتي أوروبتتا
 وروبا مقارنة بالوالياس المتحدة األمريتية.أاس الشرلة في يعدم نياا استراتيي إلى االستراتييية أد 

التخطتتيط االستتتراتييي للمتتوارد البشتتريةا  إلتتى التحتتولإلؤؤى أن  )Kleasen & Jonson (2007دراستتة توصتتلت و 
التكاليل  تقلي  وإلى االمياماس المبحوثةعملياس  جميعتحسي   أد  إلى شرين استراتييي إلى الموارد البشرية إدارةوتحوي  

 الكلية للميامةا وتعايم القيمة المضافة م  الموارد البشرية. 

الضوش على أهمية توافق استراتييية الموارد البشرية واستراتييية األعمال في  سلطتفقد  Turner(2004) دراسةما أ
 على أداش المياماس. ييابيا إ التأثير

إلى أنف تزا د درجتة تمةيت  متد ر  إدارة U.S. Office of Personnel Management (1999 ) دراسةوتوصلت 
المتتتتوارد البشتتتترية واستتتتتراتييياتها متتتتع عمليتتتتة التخطتتتتيط  أهتتتتدا يا وتكامتتتت  ستتتتتراتيياالالمتتتوارد البشتتتترية فتتتتي عمليتتتتة التخطتتتتيط 

 ي قد انعتس إيياب ا على أداش المياماس المبحوثة.ستراتيياال

 مساهمة الدراسة الحالية:
ة متع المتوارد البشتري ساستتراتيييااألردنيتة علتى دراستة واقتع تطبيتق تكامت   سالدراستا غالبيتةفي الوقت ال   رلزس فيي 

ستعت الدراستة الحاليتة نحتو فحتت   ااثيتي  مت  القطاعتاس العاملتتة فتي البيئتة األردنيتةأو  الميامتة فتي قطتاع وا تد يةاستتراتيي
ي وتخطتتتيط المتتتوارد البشتتتريةا ودرجتتتة تطبيتتتق ستتتتراتيياالستتتتراتييي للمتتتوارد البشتتترية متتت  طتتت ل ربتتتط  التخطتتتيط اال طالتخطتتتي

العامتة فتي األردن بقطاعاتهتا الة ثتة  ةالمستاهموارد البشتريةا وأثترا علتى أداش الشترلاس المت إدارةلمتد ر  يةستراتيياالالمشارلة 
 .)الماليا والصياعيا والخدماس 

 :منهجية الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة:

غ والتي بل 2009 للعامية ردناأل تكون ميتمع الدراسة م  الشرلاس المساهمة العامة المسّيلة في هيئة األوراق المالية 
وليتة تبتي  أمستحية استة وقتد تتم القيتام بدر   شرلة  موزعة  على ث ثة قطاعاس )الماليا والصياعيا والختدماس ا 291عددها )

ي وتخطتيط المتوارد البشتترية ستتتراتييعمليتتي التخطتيط اال تبيتي% مت  الميتمتتع ت20  شترلة  فقتتط وبيستبة 58)ن أمت  ط لهتا 
تتتا. ويمتتتت  اعتبتتتار الشتتترلاس ال شتتترلاس عتتت   ستتتتا فتتتي  تتتي  اعتتتت رس لهتتت ا الدراستتتةةابتتتة عييتتتة عبقيتتتة بم لخمستتتي ةمانيتتتة وامع 

تمةلت و دة التحلي  والمعا ية بموظفي اإلدارة العليا العاملي  في عيية الشرلاس المستاهمة العامتة فتي  المشارلة في الدراسة.
د ري  م  اإلدارة العلياا والموارد البشريةا األردن. وال    يشتلون فريق التخطيط االستراتييي في ه ا الشرلاس. متمةلي  بالم

فرهتا. وقتد تتم توزيتع افتي  تال تو  والو داس الوظيفية واإلدارية )التسويقا والمحاستبة والماليتةا وأنامتة المعلومتاس ا والتخطتيط
المستتتردة    استتتبانة لعتتدم صتت  يتها. وبتت لن يتتتون عتتدد االستتتباناس11استتتبعاد )و . ميهتتا  214تتتم استتترداد )استتتبانةا  230

وقتد تتم اطتيتار العييتة ألنهتا األوستع واألكةتر % م  عتدد االستتباناس الموّزعتة. 88ما نسبتي تشت    203والصالحة للتحلي  )
ويو تح اليتدول رقتم  فهي تمة  الشرلاس المساهمة العامة. ابقطاعاتي م   يث اليشاط وعدد الموظفي  قتصاداالفي أهمية 

 :ث ميموعة م  المتييراس  طصائ  عيية الدراسة م   ي1)
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 (1جدول )
 خصائص أفراد العينة

 النسبة المئوية% التكرار المتغير
 نوع االجتماعيال

 82.3 167 ذلر
 17.7 36 أنةى

 %100 203 المجموع
 المستوى الوظيفي

 57.6 117 مد ر
 42.4 86 رئيس قسم

 %100 203 المجموع
 الفئات العمرية

 4.4 9 سية 25أق  م  
 30.0 61 سية 35ق  م  أ – 25
 31.5 64 سية 45م  أق   - 35
 29.1 59 سية  55م أق   – 45
 4.9 10 سية فأكةر 55

 100% 203 المجموع

 الخبرة العملية 
 6.4 13 سيواس 5أق  م  

 24.6 50 سيواس  10ق  م  أ -5
 27.1 54 سية 15م  أق   -01

 41.9 86 سية فأكةر 15
 %100 203 المجموع

 لم هل العلمي ا
 2.0 4 ثانوية عامة 

 9.4 19 الدبلوم المتوسط / للية ميتمع 
 66.5 135 بتالوريوس 

 22.2 45  دلتوراا ا ماجستيرا دراساس عليا)دبلوم عالٍ 
 100.0% 203 المجموع

بلتتغ عتتددهم ا ا معامهتتم متت  التت لوريعملتتون فتتي وظتتائل اإلدارة العليتتا أن جميتتع أفتتراد العييتتة اليتتدول الستتابق تضتتح متت  
ا  167 ستية  35زيتد أعمتارهم علتى متوستط أعمتارهم عتال نستبي ا.  يتث بليتت نستبُة مت  ت% مت  عييتة الدراستةا و 82.3يسبة بفرد 
ا ممتتا  تتدل علتتى %88.7بتتتالوريوسا ودراستتاس عليتا  ) بليتتت نستبُة متت  يحملتتون متتره س علميتة جامعيتتةعييتتةا و ال% مت  65.5

عت  فضت    ملتة المتره س العلميتة اليامعيتة لشتي  الوظتائل القياديتة.  تستتقطب –البحتث مدار– أن الشرلاس المساهمة العامة
 سيواس فأكةر. 10% م  أفراد العيية طبراتهم العملية 69لبر  ميهم  تمتعون بخبراس عملية عويلةا  يث      أن أن نسبة 

 مصادر البيانات والمعلومات:
وعلتى . الكتب والدورياس والدراساس التي لهتا ع قتة بمو توع الدراستةفي لة المصادر الةانوية والمتمةعلى تم االعتماد 

  .2تكونت م  أربعة أجزاش والمو حة في اليدول رقم ) التي االستبانةفي التي تمةلت ية األول المصادر
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 (2جدول )
 تو يع المتغيرات على أجزاء االستبانة

عدد  المتغير الجزء
 الفقرات

أرقام 
عامل اليبات م المقياس الفقرات

 % لفا(أ)كرونباخ 
 0.96 درجة التطبيق  26-1 26 .تخطيط الموارد البشرية والتخطيط االستراتييي تكام  األول 
 0.92 درجة المشارلة  35-27 9 .المشارلة االستراتييية الةاني
 0.90 افقةدرجة المو  41-36 6 أثر التخطيط االستراتييي للموارد البشرية على أداش الشرلاس. الةالث
 0.95 درجة الموافقة 50-42 9  .معوقاس التخطيط االستراتييي للموارد البشرية الرابع

 0.93 ( ألفامعامل اليبات )كرونباخ 

 لى المقا يس المستخدمة لاآلتي:المةبتة عللدرجاس  افي االستبانة تبع   جابةوقد تم توزيع طياراس اإل
درجتاسا مطبقتة بدرجتة قليلتة  3درجتاسا محا تد  4بشت  جزئتي سا مطبقة درجا 5مطبقة بشت  لام  درجة التطبيق: 

درجتاسا غيتر موافتق  3درجاسا محا تد  4درجاسا موافق  5موافق بشدة  . درجة الموافقة:درجتانا غير مطبقة درجة وا دة
  درجتاسا متزود 4ر  )  درجاسا دور استشتا5المشارلة الكاملة ) درجُة المشاركِة: درجتانا وغير موافق بشدة درجة وا دة.

وقد تتم تصتميم المقيتاس المستتخدم )االستتبانة   درجة وا دة. :ا  درجاسا دور تيفي   درجتانا دور محدود جد  3للمعلوماس )
 على األدبياس التي تياولت مو وع الدراسة. ام  قب  البا ةي  واعتماد  

 صدق االستبانة وثباتها:
الاتتاهر ا فقتتد تتتم عرُ تتها علتتى ميموعتتة متت  األستتات ة العتتاملي  فتتي  : للتأكتتد متت  صتتدق االستتتبانةسؤؤتبانةصؤؤدق اال

 .على م  ااتهم واقترا اتهم بياش   اليامعاس األردنيةا تم تعد   وتصويب االستبانة

لهت ا اليتر ا وتشتير اليتتائل المو تحة فتي   Cronbach's Alphaتم استتخدام اطتبتار )كرونبتال ألفتا ثبات االستبانة:  
 % وهي اليسبة المقبولة العتماد نتائل الدراسة الحالية.60ى أن معام  الةباس لك  مقا يس الدراسة تياوزس   إل2جدول رقم )

 ئية المستخدمة في الدراسة:حصااألساليب اإل
ئية باستتخدام الحزمتة  صتاألغرا  التحلي  واطتبار الفر ياس التتي  تددتها الدراستةا فقتد تتم اعتمتاد بعتض المرشتراس اإل

لبيتتان طصتتائ  مفتترداس عييتتة الدراستتةا  واليستتب المئويتتة تتتم استتتخدام التكتتراراس  يتتث ا SPSSللعلتتوم االجتماعيتتة )اإل صتتائية 
المعيتتار  لمعرفتتة متتد  ترلتتز  نحتترا متييتتراس الدراستتة. واال علتتىمتتوظفي اإلدارة العليتتا  إجابتتةوالوستتط الحستتابي لمعرفتتة مستتتو  

لمعرفتتة اليستتبة التفستتيرية لتتتأثير المتييتتر المستتتق  علتتى  ²Rعامتت  التحد تتد فقتتراس الدراستتة. وتتتم استتتخدام م جابتتاس عتت وتشتتتت اإل
لتحد تد متد  م شمتة اليمتوذس الطتبتار االنحتدار بتي  المتييتر المستتق   المتيير التابع. وتم استخدام اطتبار تحلي  تبا   االنحدار

أما الطتبتار فر تياس الدراستة فقتد تتم استتخدام  .لشرلاس )التخطيط االستراتييي للموارد البشرية  والمتيير التابع )األداش المالي ل
تحليتتت  التبتتتتا   األ تتتتاد  و  .المتييتتتر المستتتتتق  )الكلتتتي  وتفرعاتتتتتي علتتتتى المتييتتتر التتتتتابعأثتتتتر  الطتبتتتتار المتعتتتدداالنحتتتدار الخطتتتتي 

:(ANOVA) العامتتتة  هيتتتاك فتتتروق ذاس داللتتتة إ صتتتائية بتتتي  القطاعتتتاس الة ثتتتة للشتتترلاس المستتتاهمة تالطتبتتتار متتتا إذا لانتتت
للمقارنتاس البعديتة  Scheffe Testاطتبتار شتيفيي تبعتي  .علتى أدائهتا تطبيق التخطيط االستراتييي للموارد البشرية ثرأل المبحوثة
 .م  ه ا المتوسطاس الحسابية قد سببت ذلنأ   ما إذا لانت الفروق معيوية بي  المتوسطاس الحسابية. وتحد دمللتأكد 
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 :ئيحصااستعراض نتائج التحليل اإل

 :ئي الوصفيحصانتائج التحليل اإل -والا أ
  ألغتترا  المقارنتتة اليستتبية بتتي  Sekaran, 2003  )3تتتم اعتمتتاد المتوستتط الحستتابي لمقيتتاس ليتتترس التت   مقتتدارا )

العليتتتا العتتتاملي  فتتتي الشتتترلاس المبحوثتتتة علتتتى فقتتتراس  دارةمتتتوظفي اإل إجابتتتاس  3جتتتدول ) يو تتتحو المتوستتتطاس الحستتتابية. 
 يتتث    تت  متت  اليتتدول أن اتياهتتاس  التخطتتيط للمتتوارد البشتترية والتخطتتيط االستتتراتييي. تكامتت المتعلقتتة بتطبيتتق  االستتتبانة

تا اليتدول ويبتي  األفراد المبحوثي  لانت إييابية تياا جميتع الفقتراس.  تخطتيط  بتكامت  والمتعلقتة  26،20،1) أن الفقتراسأيض 
مع استراتييية تقييم  واألجوراستراتييية التعويضاس  وتكام راتييية التيافسيةا لموارد البشرية مع رسالة الميامةا ومع االستا

تا ت ش هت ا اليوانتب اهإا أقت  مت  بتاقي الفقتراس ممتا  رلتد علتى أهميتة ا  ستابي  األداش على التوالي قد  ققت متوستط   أكبتر  تمام 
 م  قب  الشرلاس المبحوثة.

 (3جدول )
  أفراد العينة جاباتمعيارية إلات النحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 على فقرات التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية 

 البشرية بين التخطيط االستراتيجي وتخطيط الموارد التكاملالفقرات المتعلقة بتطبيق 
 :الخارجي التكاملالفقرات المتعلقة بتطبيق  -أوالا 

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري 
 :تخطيط الموارد البشرية مع رسالة الشركة تكامل

 0.96 3.98 تعتبر رسالة الشرلة األساس ال   تيطلق ميي رسالة إدارة الموارد البشرية. -1
تحتتترال إدارة الشتتتترلة علتتتى إدامتتتتة التيتتتاغم بتتتتي  التوجهتتتاس العامتتتتة للشتتترلة وتوجهتتتتاس إدارة  -2

 .الموارد البشرية
4.15 0.89 

 0.98 4.16 التخطيطية إلدارة الموارد البشرية نحو تحقيق رسالة الشرلة. تتوجي األنشطة -3
تستتعى الشتتترلة ومتتت  طتتت ل رستتتالتها إلتتتى طلتتتق  التتتة متتت  التعتتتاون الفعتتتال بتتتي  إدارة المتتتوارد  -4

 بي  أقسام الشرلة وو داتها اإلدارية األطر .و  البشرية
4.25 0.87 

 0.925 4.14 :المتوسط الحسابي العام
 :طيط الموارد البشرية مع التحليل البيئيتخ تكامل

تقتتتوم الميامتتتة بتحليتتت  بيئتهتتتا الخارجيتتتة الستتتتةمار الفتتترال وتييتتتب التهد تتتداس المرتبطتتتة بمتتتا  -5
 تملكي م  موارد بشرية.

4.05 0.95 

تحتتترال الشتتترلة علتتتى تحليتتت  بيئتهتتتا الداطليتتتة متتت  أجتتت  تحد تتتد متتتواع  القتتتوة والضتتتعل فتتتي  -6
 مواردها البشرية. 

4.11 0.91 

تأطتتتتت  الشتتتتترلة بعتتتتتي  االعتبتتتتتار نتتتتتتائل التحليتتتتت  البيئتتتتتي التتتتتداطلي والختتتتتارجي عيتتتتتد صتتتتتياغة  -7
 استراتييياس الموارد البشرية)التعيي ا التدريب والتطويرا التعويضا وتقييم األداش .

4.15 0.89 

 0.91 4.12  تم تعد   ططط الموارد البشرية في  وش التييراس التي تحدث في بيئتها الخارجية. -8
تحرال الشرلة على مراجعة وتعتد   ططتط المتوارد البشترية لتتت شم متع متا يطترأ مت  تيييتر  -9

 في بيئتها الداطلية.
4.06 0.85 

 0.91 4.09 :المتوسط الحسابي العام
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تيجي على فقرات التخطيط االسترا أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  -(3جدول )تابع 
 للموارد البشرية 

 البشرية بين التخطيط االستراتيجي وتخطيط الموارد التكاملالفقرات المتعلقة بتطبيق 
 :الخارجي التكاملالفقرات المتعلقة بتطبيق  -أوالا 

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 :تخطيط الموارد البشرية مع األهداف االستراتيجية تكامل
تشارك اإلدارة العليا إدارة الموارد البشرية في و تع األهتدا  االستتراتييية التتي مت  ط لهتا  -10

 يمت  تحقيق رسالة الشرلة.
4.15 0.97 

تعتمد عملية تخطيط الموارد البشرية على وجود أهدا  استراتييية تستعى الميامتة لتحقيقهتا  -11
 م  ط ل مواردها البشرية.

4.23 0.91 

العتتاملي  فتتي جميتتع المستتتوياس اإلداريتتة علتتى األهتتدا   اعتت عال اإلدارة العليتتا علتتى تحتتر  -12
 االستراتييية التي تسعى الشرلة لتحقيقها.

4.04 0.88 

 0.85 4.30 تحرال الشرلة على استقطا  وتعيي  الكفاشاس البشرية القادرة على تحقيق أهدافها االستراتييية.  -13
التدريبيتتتتة فتتتتي الشتتتترلة بمتتتتا  تتتتت شم متتتتع متطلبتتتتاس تحقيتتتتق األهتتتتدا    تتتتتم و تتتتع الخطتتتتط والبتتتترامل -14

 .االستراتييية
4.22 0.97 

تعتمتتد استتتتراتييية التعتتتويض والحتتوافز فتتتي الشتتترلة علتتى متتتد  مستتتاهمة العتتاملي  فتتتي تيفيتتت   -15
 إلى تحقيق األهدا  االستراتييية.وصوال  الخطط 

4.05 0.98 

 0.92 4.16 :المتوسط الحسابي العام
 :تخطيط الموارد البشرية مع استراتيجية الشركة ملتكا
تقتتوم الشتترلة بتطتتوير استتتراتييياتها بحيتتث تعتتزز متت  أهميتتة دور مواردهتتا البشتترية فتتي نيتتاا  -16

 تحقيق تلن االستراتييياس.
4.26 0.94 

 0.74 4.17 شرية.تعتمد الشرلة على استراتييياتها الرئيسة في تحد د ا تياجاتها المستقبلية م  الموارد الب -17
تعتمد الشرلة على نتائل تحلي  عر  الموارد البشترية مت   يتث العتدد واليوعيتة فتي تحد تد  -18

 طياراتها االستراتييية.
4.18 0.90 

 0.82 4.06 التي تتبياها الشرلة. الكلية تتأثر ممارساس الموارد البشرية بتيير نوع االستراتييية -19
 0.86 3.98 البشرية بتيير نوع االستراتييية التيافسية التي تتبياها الشرلة. تتيير ممارساس الموارد -20
 0.94 4.04 تطور الشرلة استراتييياتها التيافسية بحيث تت شم مع التطور في نوعية مواردها البشرية.  -21

 0.86 4.11 :المتوسط الحسابي العام
  :الداخلي التكاملالفقرات المتعلقة بتطبيق 

ا والتعيي   االطتيارتم و ع أسس عمليتي   -22  0.88 4.16 ي  فعال لخطة الموارد البشريةتيفعلى متطلباس اعتماد 
 0.95 4.25  تم تطوير وتدريب الموارد البشرية لتقوم باألدوار االستراتييية المتوقعة ميها. -23
 0.92 4.12   االستراتييية.الموارد البشرية على مد  تحقيقهم ل هدا أداشتعتمد عملية تقييم  -24
 0.78 4.04 ية للموارد البشرية.ستراتييتعتمد الشرلة على نتائل تقييم األداش لأساس لتعد   الخطط اال -25
 0.91 3.95  تم و ع هيت  األجور والرواتب بما  تياسب مع األداش الفعلي للعاملي .  -26

 0.88 4.10 :المتوسط الحسابي العام
 0.90 4.12 .(26-1ابي العام للفقرات )المتوسط الحس

 ققتتت استتتياباس األفتتراد المبحتتوثي  علتتى هتت ا   يتتث ا  فيو تتح اليتتتائل المتعلقتتة بالمشتتارلة االستتتراتييية4اليتتدول ) أمتتا
تا مقتدارا )انحراف    و 3.96)الفقراس متوسط ا  سابي ا عامًّا بلغ  العييتة  فترادأوي َ ت  مت  اليتدول أن اتياهتاس (. 0.94ا معياري ا عامًّ
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نحتتو الفقتتراس لانتتت إييابيتتةا  يتتث لانتتت المتوستتطاس الحستتابية الستتتياباس العييتتة علتتى جميتتع الفقتتراس أعلتتى متت  متوستتط أداة 
  قتتد  ققتتت المتوستتط الحستتابي 31  المشتتارلة فتتي عمليتتة التخطتتيط للمتتوارد البشتترية التتتي عبتترس عيهتتا الفقتترة )لكتت . 3القيتتاس )

درجتة ثتم الشترلةا  أهتدا   المتعلقتة بصتياغة 29ا تلتهتا مت   يتث درجتة المشتارلة الفقترة )4.20األعلى بي  الفقراسا  يث بلتغ 
ن المشتارلة تتيتي إلتى أمتا  تدل علتى م ا4.11المشارلة في صتياغة استتراتييياس االطتيتار والتعيتي ا إذ بلتغ متوستطها الحستابي 

 .الدور االستشار   إلى قة بالمشارلة بباقي الفقراس أقر اليتائل المتعل أندرجة المشارلة الكاملةا في  ي  ياهر م  اليدول 

 (4جدول )
 ات المعيارية للفقرات الخاصة بالمشاركة االستراتيجيةنحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 رقم الفقرة الفقرة المتوسط الحسابي المعياري  نحرافاال 
 -27  .الداطلي والخارجي )التحلي  البيئي  3.88 1.02
 -28  .اغة رسالة الشرلةصي 3.66 1.0
 -29 .صياغة األهدا  االستراتييية 4.14 1.14
 -30  .صياغة استراتييياس الشرلة 3.84 1.1
 -31 عملية التخطيط للموارد البشرية.  4.20 0.79
 -32 .والتعيي  االطتيارصياغة استراتييياس  4.11 0.84
 -33 .صياغة استراتييياس تطوير وتدريب العاملي  4.00 0.91
 -34  .صياغة استراتييياس التعويضاس والحوافز 3.96 0.93
 -35  .صياغة استراتييياس تقييم األداش 3.90 0.80
 العامالمتوسط الحسابي  3.96 0.94

  41-36)مت  ستتياباس أفتراد العييتة علتى الفقتراس اس المعياريتة النحرافت  المتوسطاس الحسابية واال5و ح اليدول ) 
مت  وجهتة ناتر أفتراد  ردنالشرلاس المساهمة العامتة فتي األ أداشالتخطيط االستراتييي للموارد البشرية على أثر  والتي تقيس

الحستابي األعلتتى بتتي  مرشتتراس  لمتوستتط  المتعلقتة بزيتتادة معتتدل العائتتد علتى  قتتوق الملكيتتة ا40ا  يتتث ستتيلت الفقتترة )العييتة
ا القيمتتة الستتوقية المضتتافة أقتت  مقتتا يس األداش تتتأثر  ولانتتت د علتتى االستتتةمار.   المتعلقتتة بزيتتادة العائتت37الربحيتتة. تلتهتتا الفقتترة)

 .4.02  ال   بلغ 41لموارد البشرية. وه ا جلي بقيمة الوسط الحسابي للفقرة )لبتطبيق التخطيط االستراتييي 

 (5)جدول
 رد البشرية على أداء الشركاتالتخطيط االستراتيجي للموا فقرات أثرلات المعيارية نحرافلمتوسطات الحسابية واال ا

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري 
 0.87 4.27 .على استخدام الموارد البشرية في الشرلة بتفاشةيساعد لموارد البشرية لالتخطيط االستراتييي  -36
 0.90 4.17 لشرلة.  لاالستةمار ا في معدل العائد على تزا د  يحقق  لموارد البشريةلالتخطيط االستراتييي  -37
 0.96 4.14  .الشرلة م  زيادة معدل العائد على أصولهايمت  لموارد البشرية لالتخطيط االستراتييي  -38
 0.89 4.22 إلى تحسي  الو ع التيافسي للشرلة. رد   للموارد البشريةالتخطيط االستراتييي  -39
 0.93 4.19 سهم الشرلة.أفي زيادة معدل العائد على ملكية يساهم  لموارد البشريةلالتخطيط االستراتييي  -40
 0.97 4.02 الشرلة م  زيادة القيمة السوقية المضافة ألسهمها.يمت  لموارد البشرية لالتخطيط االستراتييي  -41

 0.92 4.17 المتوسط الحسابي العام
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معوقتتتاس تطبيتتتق التخطتتتيط أهتتتم  فقتتتراس التتتتي تمةتتت اس المعياريتتتة للنحرافتتت  المتوستتتطاس الحستتتابية واال6) جتتتدولياهتتتر 
االستتتراتييي للمتتوارد البشتترية مرتبتتة  ستتب أهميتهتتا اليستتبية.  يتتث تشتتير اليتتتائل أن موافقتتة أفتتراد العييتتة لانتتت ميخفضتتة نحتتو 

حتوثي   . فقتد  ققتت استتياباس األفتراد المب3ذ إن متوستطاتها الحستابية لانتت أقت  مت  متوستط أداة القيتاس )إجميع الفقتراسا 
تتا بلتتغ ) تتا مقتتدارا )انحراف تت  و 2.27علتتى هتت ا الفقتتراس متوستتط ا  ستتابي ا عامًّ تا تتة المعلومتتاس إن أ . وي  تت  1.23ا معياري تتا عامًّ

ا ثتم المبحوثتة فتي الشترلاسها أنواعب عملياس التخطيطالقيام ب عدم تزام  ات ه االمعوقاسأهم  تلانا باالستراتييياسالمتعلقة 
  المتعلقتة باهتمتام 50العيية الفقترة ) أفرادفي الوقت ال   اعتبر فيي  ا.جزاش الشرلاس مع  أصال فعال  ربط فر ناام اتاعدم تو 

 .الشرلاس بالموارد البشرية األق  م  بي  المعوقاس

 (6جدول )
  لموارد البشريةلات المعيارية للفقرات الخاصة بمعوقات التخطيط االستراتيجي نحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 الفقرة 
األهمية 
النسبية 
 للفقرات

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

ية غيتتتر متا تتتة لكتتت  العتتتاملي  فتتتي جميتتتتع ستتتتراتييالمعلومتتتاس المتعلقتتتة بتتتالخطط اال -42
 1.20 2.46 1 المستوياس اإلدارية.

 1.15 2.35 2 ال تتم عمليتا التخطيط االستراتييي والتخطيط للموارد البشرية في الشرلة بتزام . -43
تفتقتتر الشتترلة لوجتتود ناتتام اتصتتال فعتتتال  تتدعم عمليتتة ربتتط التخطتتيط االستتتتراتييي  -44

 1.26 2.33 3 وتخطيط الموارد البشرية.
 1.12 2.30 4 في تحقيق الميزة التيافسية للشرلة.   المهمةال تعتبر الموارد البشرية أ د األصول  -45
 1.30 2.23 5 ا في الهيت  التيايمي للشرلة.ا متميز  وقع  الموارد البشرية م إدارةال تحت   -46
تفتقتتتر الشتتترلة لوجتتتود ثقافتتتة تيايميتتتة تتتتدعم عمليتتتة ربتتتط وتكامتتت  عمليتتتتي التخطتتتيط  -47

 1.25 2.21 6 االستراتييي وتخطيط الموارد البشرية.

فتي  تهم  الشرلة األفكار واالقترا اس البياشة المقدمة م  العاملي ا والتي قد تستاعد -48
 1.27 2.20 7 تفعي  عملية التخطيط االستراتييي.

 1.28 2.19 8 عملية التخطيط االستراتييي.  إلنيااال تهتم الشرلة بتوفير الكوادر البشرية المرهلة  -49
ال تتتتتتدرك الشتتتتترلة أهميتتتتتة تخطتتتتتيط المتتتتتوارد البشتتتتترية فتتتتتي نيتتتتتاا عمليتتتتتة التخطتتتتتيط  -50

 1.30 2.17 9 االستراتييي لت .
 1.23 2.27 لحسابي العامالمتوسط ا

 :الفرضيات اختبار
 Analysisاطتبار تبا   االنحدار إجراشتم  اقب  االنتقال الطتبار الفر ية األولى وما انبةق عيها م  فر ياس فرعية

of Variance (ANOVA) in Regression ( اطتبتار تبتا   االنحتدار بتي  المتييتر    نتتائل7 يتث  و تح اليتدول رقتم
ا والمتييتر التتابع )أداش الشترلاس  لمتييتر للتيا وعياصترا المتمةلتة بالربحيتة  لتخطيط االستراتييي للموارد البشتريةا)المستق  

والقيمتتة الستتوقية المضتتافة. وتستتتيد قاعتتدة القتترار فتتي اطتبتتار درجتتة م شمتتة اليمتتوذس الطتبتتار الع قتتة بتتي  المتييتتري  باعتبتتار 
م  قيمة المستتو  المعتمتد للدراستة وهتو أق   ةالمستخرج Sig Level المعيوية لداللةا لانت قيمة مستو  إذا  االيموذس م ئم  

ممتتا  0.01مت  أقت   وهتتو 0.00بلتغ F  ن مستتو  داللتتةأتتتدل علتى   7اليتتائل المو تتحة فتي اليتدول )وبالتتالي فتإن  .0.01
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لى أداش الشرلاس المساهمة العامتة فتي التخطيط االستراتييي للموارد البشرية عأثر  ص  ية وم شمة اليموذس الطتبار رلد 
تتتا يو تتتح اليتتتدول و  األردن بعياصتتترا. بتتتي  المتييتتتر المستتتتق  والمتييتتتر التتتتابع الكلتتتي وعياصتتترا  Rمعامتتت  االرتبتتتاط  قيمتتتةأيض 

وتتدل هت ا القتيم علتى وجتود  .0.460ا 0.508ا 0.592بليتت علتى التتوالي لتاآلتي  يتث  االربحية والقيمة الستوقية المضتافة
الشترلاس المستاهمة العامتة فتي األردنا  أداشمتوسطة بتي  التخطتيط االستتراتييي للمتوارد البشترية وبتي  ييابية إ تباطع قة ار 

ن المتييتتر المستتتق  يفستتر متتا نستتبتي أ تضتتح  0.211و ا0.258ا 0.350التتتي بليتتت   R²معامتت  التحد تتد )ومتت  طتت ل قتتيم 
% مت  التبتا   فتي القيمتة 21.1و % م  التبتا   فتي ربحيتهتاا25.8و % م  التبا   في األداش الكلي للشرلاس المبحوثةا35

 السوقية المضافة ألسهمها.
 (7)جدول 

 الرئيسة األولى وما تفرع عنها من فرضيات  نتائج تحليل تباين االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية

درجات  المصدر المتغير
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

R R2 

األداء 
 الكلي

 0.350 0.592 0.000 35.948 19.379 38.757 2 االنحدار 
     0.359 71.842 200 الخطأ 
      110.599 202 الكلي 

 الربحية
 0.258 0.508 0.000 34.831 18.644 37.287 2 االنحدار 
     0.535 107.053 200 الخطأ 
      144.340 202 الكلي 

القيمة 
السوقة 
 المضافة

 0.211 0.460 0.000 26.814 21.704 43.407 2 االنحدار 
     0.809 161.883 200 الخطأ 
      205.291 202 الكلي 
 .6.63  = 1،201  ودرجاس  رية )0.01اليدولية عيد مستو  معيوية ) Fقيمة   .0.01)≥مستو  الداللة المعيوية  

 :األولى وتنص علىالفرضية الرئيسة  راختبا
Hoالتخطؤيط االسؤتراتيجي وتخطؤيط المؤوارد البشؤرية،  تكامؤل)البشؤرية ي للمؤوارد سؤتراتيجللتخطؤيط االأثؤر  يوجد : ال

الطتبتار هت ا  المتعتددتم اطتيار تحليت  االنحتدار  على أداء الشركات المساهمة العامة في األردن. والمشاركة االستراتيجية(
  والبتالغ t SIGالمعيوية ) الداللة   أن مستو  8المو حة في اليدول رقم ) اإل صائيةاليتائل . ويتبي  م  مطالعة يةالفر 
تتترفض الفر تتية  القتترار و ستتب قاعتتدة  ا وبالتتتالي0.01أقتت  متت  مستتتو  الداللتتة المعيويتتة المعتمتتد الطتبتتار الفر تتية ) 0.00

متت  قيمتتة المستتتو  المعتمتتد للدراستتة وهتتو أقتت   المستتتخرس Sig level عيويتتةالم الداللتتة لانتتت قيمتتة مستتتو  إذا  Hoالصتتفرية 
متت  قيمتهتتا اليدوليتتة عيتتد مستتتو  داللتتة معيويتتة  أعلتتىوهتتي  3.525ا 6.501بليتتتالمحستتوبة  tقتتيم  أنعتت  فضتت    ا0.01
تكام  )شتتتريةلمتتتوارد البلللتخطتتتيط االستتتتراتييي أثتتتر  متتتا  تتتدل علتتتى وجتتتودمش  2.326ومقتتتدارها  202ودرجتتتاس  ريتتتة  0.01

. علتتى أداش الشتترلاس المستتاهمة العامتتة المبحوثتتةتخطتتيط المتتوارد البشتتريةا والمشتتارلة االستتتراتييية  و  التخطتتيط االستتتراتييي
تا وي  ت  مت  اليتدول  ن المتييتر الفرعتي تكامت  التخطتيط االستتراتييي وتخطتيط أ  Betaومت  قتيم المعتام س المعياريتةأيض 

لهت    المتييتري    Beta يتث بليتت قتيم  اا علتى أداش الشترلاس مت  متييتر المشتارلة االستتراتيييةتتأثير   أكةترالمتوارد البشترية 
 وعلى التوالي. 0.235ا 0.434



 2014( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-305- 

 (8جدول )
تكامل التخطيط االستراتيجي وتخطيط ) التخطيط االستراتيجي للموارد البشريةأثر  المتعدد الختبارنتائج تحليل االنحدار 

 ( على األداء الكلي للشركات المساهمة العامة ستراتيجيةاالركة والمشا الموارد البشرية،

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ 
 Beta المعياري 

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

 0.000 6.501 0.434 0.072 0.467 التخطيط االستراتيي وتخطيط الموارد البشرية  تكام 
 0.001 3.525 0.235 0.053 0.187 المشارلة االستراتييية 
 2.326  = 202  ودرجاس  رية )0.01اليدولية عيد مستو  داللة معيوية ) tقيمة  0.01 ≤* مستو  الداللة المعيوية 

 :(1:1)اختبار الفرضية الفرعية األولى 
  لتتتتأثير التخطتتتيط 1:1  نتتتتائل تحليتتت  االنحتتتدار المتعتتتدد الطتبتتتار الفر تتتية الصتتتفرية الفرعيتتتة )9 بتتتي  اليتتتدول رقتتتم )

  t SIGالمعيويتتة ) الداللتتة أن مستتتو   يتتث  تضتتح  ستتتراتييي للمتتوارد البشتترية علتتى ربحيتتة الشتترلاس المستتاهمة العامتتة.اال
قاعتدة القترار المو تحة  و ستب–  ا وبالتتالي0.01أق  م  مستو  الداللة المعيوية المعتمد الطتبار الفر تية ) 0.00والبالغ 
المحستتوبة لكتت  متت  تكامتت  التخطتتيط االستتتراتييي  tن قتتيم أعتت  فضتت    اHo  1:1)الفر تتية الصتتفرية  رفتتض ستتيتم –ستتابق ا 

علتى مت  قيمتهتا اليدوليتة عيتد أ وهتي  اعلتى التتوالي 3.966ا و4.20وتخطيط الموارد البشترية والمشتارلة االستتراتييية بليتت 
لمتوارد لاالستتراتييي للتخطتيط أثتر  ش متا  تدل علتى وجتود 2.326ومقتدارها  202ودرجتاس  ريتة  0.01مستو  داللتة معيويتة 

ربحيتتة الشتترلاس المستتاهمة  علتتىتخطتتيط المتتوارد البشتتريةا والمشتتارلة االستتتراتييية  و  )تكام  التخطتتيط االستتتراتيييالبشتترية
تا العامتة فتي األردن. ويتضتتح  ن لهت ا المتييتتر أ 0.300التتي بليتتت  التكامتت لعمليتة   Betaمتت  قتيم المعتتام س المعياريتةأيض 

 Beta 0.283بليت قيمة  ذإ ار على ربحية الشرلاس م  المشارلة االستراتيييةكبأا الفرعي تأثير  

 (9جدول )
تكامل التخطيط االستراتيجي وتخطيط ) التخطيط االستراتيجي للموارد البشريةأثر  المتعدد الختبارنتائج تحليل االنحدار 

 ة العامة( على ربحية الشركات المساهمستراتيجيةالموارد البشرية، والمشاركة اال

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ 
 Beta المعياري 

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

 0.000 4.200 0.300 0.088 0.369 تكام  التخطيط االستراتيي وتخطيط الموارد البشرية 
 0.001 3.966 0.283 0.065 0.257 المشارلة االستراتييية 

 (1:2)اختبار الفرضية الفرعية اليانية 
  لتتأثير التخطتيط االستتراتييي 1:2  نتائل تحلي  االنحدار المتعدد الطتبار الفر ية الفرعية )10اليدول رقم )  و ح

المحستتوبة لكتت  متت  تكامتت   tالقيمتتة الستتوقية المضتتافة للشتترلاس المستتاهمة العامتتة.  يتتث بليتتت قيمتتة  علتتى للمتتوارد البشتترية
ا 0.00وعيتتتد مستتتتو  معيويتتتة  1.169ا و5.560شتتتارلة االستتتتراتييية التخطتتتيط االستتتتراتييي وتخطتتتيط المتتتوارد البشتتترية والم

تكامت  "المتييتر المستتق  الفرعتي  أنئية  تضتح  صاعلى التوالي. و سب قاعدة القرار المعتمدة لمستو  الداللة اإل 0.244و
افة للشرلاس المساهمة العامة على القيمة السوقية المض قد انفرد في التأثير "التخطيط االستراتييي والتخطيط للموارد البشرية
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ذ إ ا0.01كبر مت  أ يث لان مستو  الداللة المعيوية له ا المتيير  افي األردن. فيما ال  وجد تأثير للقيمة السوقية المضافة
عيتتد مستتتو   2.236متت  قيمتهتتا اليدوليتتة والباليتتة أقتت   المحستتوبة لهتت ا المتييتتر لانتتت tن قيمتتة أعلتتى فضتت    0.244بلتتغ 

  .202ودرجاس  رية ) 0.01معيوية 

 (10جدول )
تكامل التخطيط االستراتيجي وتخطيط ) التخطيط االستراتيجي للموارد البشريةأثر  المتعدد الختبارنتائج تحليل االنحدار 

 ( على القيمة السوقية المضافة للشركات المساهمة العامةستراتيجيةاالوالمشاركة الموارد البشرية 

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ 
 Beta المعياري 

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

 0.000 5.560 0.409 0.108 0.600 تكام  التخطيط االستراتيي وتخطيط الموارد البشرية 
 0.244 1.169 .00.086 0.080 9.316 المشارلة االستراتييية 
 2.326  = 202  ودرجاس  رية )0.01ة )اليدولية عيد مستو  داللة معيوي tقيمة  0.01 ≤* مستو  الداللة المعيوية 

 التي نصت على اآلتي: Ho2 الفرضية اليانية
Ho ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على أداء الشؤركات المسؤاهمة :

 العامة في األردن ما بين قطاعاتها اليالثة )المالي، والخدمات، والصناعي(.

  11) فتي اليتدول ئية صتااليتتائل اإلا ونيد مت  مطالعتة السابقةستخدام تحلي  التبا   األ اد  الطتبار الفر ية لقد تم ا
والبتالغ لهت ا الفر تية    وهو أق  م  مستو  الداللة المعيوية المعتمتد0.01ن مستو  الداللة المعيوية الطتبار الفر ية قد بلغ )أ
 تدل علتى وجتود فتروق  ا وهت اHo2الصتفرية القتول بترفض الفر تية  يمتت  –ر الستابقة قاعدة القرا و سب – . وبالتالي 0.05)

الشتتترلاس المستتتاهمة العامتتتة فتتتي األردن متتتا بتتتي   أداشثتتتر التخطتتتيط االستتتتراتييي للمتتتوارد البشتتترية علتتتى ألذاس داللتتتة إ صتتتائية 
وهتي أعلتى مت  قيمتهتا  4.352قتد بليتت  المحستوبة Fن قيمتة أعلتى فضت    القطاعاس الة ثة )الماليا والخدماسا والصياعي .

 Scheffe Test وباستتتخدام اطتبتتار شتتافيي . 3  والتتتي بليتتت )2،202ودرجتتاس  ريتتة ) 0.05اليدوليتتة عيتتد مستتتو  معيويتتة 
التخطتيط االستتراتييي للمتوارد البشترية   أني توجد فروق بي  المتوسطاس الحسابية ألثر 12 بي  اليدول رقم ) اللمقارناس البعدية

 لى أداش الشرلاس المساهمة العامة المبحوثة ما بي  القطاعاس الة ثةا  يث تمي  الفروق لصالح القطاع المالي.ع

 (11جدول )
  لموارد البشريةلالتخطيط االستراتيجي أثر  لتأثير القطاع في ANOVA األحادي التباين تحليل نتائج

 الشركات المساهمة العامة  أداءعلى 

اللة مستوى الد النتيجة
 المعنوية

 Fقيمة 
 المحسوبة

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المربعات

 بي  الميموعاس Ho 0.014 4.352 2.306 2 4.613رفض 
 داط  الميموعاس 105.987 200 0.530

 الكلي 110.599 202
  3)  =202،2) جاس  ريةاليدولية عيد در  Fا / قيمة 0.05 ≥*مستو  الداللة المعيوية
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 (12جدول )
 بار شيفيه للمقارنات البعدية نتائج تحليل اخت

 القطاع المتوسط الحسابي
 المالي  4.35
 الصياعي  4.232
 الخدماس  4.015

 0.05*الفروق معيوية بي  القطاعاس عيد مستو  معيوية 

 مناقشة النتائج
% م  الشرلاس المساهمة العامة في األردن فقطا 20أّن  والي  هاؤ إجراتم أبرزس نتائُل الدراسة الَمسحية التي  -أوالا 

ا فتي درجتة ُتطّبق عمليتي التخطيط االستراتييي وتخطيط الموارد البشرية. ما  دعو إلى االستيتاس أن هياك تتدني  
تتت   طمستتتي ثيتتتتي و ا. وبتتتالرغم متتت  ذلتتتن لانتتتت اتياهتتتاس أفتتتراد العييتتتة فتتتي الشتتترلاس االتطبيتتتق هتتتاتي  العمليتتتتي  مع 

متتوارد البشتترية فتتي شتترلاتهم إييابيتتةا وتيستتيم هتت ا للالمبحوثتتة  تتول درجتتة تطبيتتق عمليتتة التخطتتيط االستتتراتييي 
 ا التتتتي توصتتتلت إلتتتى أّن المرسستتتاس الصتتتحفية األردنيتتتة تهتتتتم 2007) نتييتتتة دراستتتة الحياصتتتاسمتتتع اليتييتتتُة و 

 بتخطيط الموارد البشرية وبدرجة لبيرة.

وقتتد لتتان ذلتتن  ابتتي  التخطتتيط االستتتراتييي وتخطتتيط المتتوارد البشتترية تكامتت استتة عتت  وجتتود لشتتفت نتتتائُل الدر  -ثانيؤؤاا 
ا  ومتا  تتفتق ا  يث الخارجي والداطلي درجة تطبيق التكاملي م  ط ل المتوسطاس الحسابية التي قاست وا ح 

متاس   التتي أو تحت أن المياU.S. Office of Personnel Management, (1999توصتلت إليتي دراستة ُ 
ا بدرجة متميزة لمتيير  الرسالة واألهدا  مع وظائل إدارة  الفيدرالية العاملة في الوالياس المتحدة قد  قفقت توافق 

 الموارد البشرية.

العيية على فقتراس المشتارلة االستتراتييية  أفرادم  ط ل المتوسطاس الحسابية الستياباس  انتائل الدراسة أظهرس -ثالياا 
 الدور االستشار  باستةياش المشارلة في تخطيط الموارد البشرية فتتيي إلى قر أالموارد البشرية  ر  مد دوار أ نأ –

ودراستتة ا  lawlerl & Boudreau  (2009 نتتائل دراستة وتيستيم هت ا اليتتتائل متع .دور المشتارلة الكاملتة إلتى
Yusoff, et al., (2010). 

لمتوارد البشترية لالتخطتيط االستتراتييي أثتر  إييابيتة ل فتراد المبحتوثي  بشتأن أظهرس نتائُل الدراستة أن هيتاك اتياهتاس -رابعاا 
  التتتي Turner (2004المتتالي. وتتفتتق نتتتائل الدراستتة الحاليتتة ونتتتائل دراستتة  علتتى أداش شتترلاتهما بشتتقيي المتتالي وغيتتر

البشترية متع استتراتييية األعمتال  ا لتوافق التخطيط الستراتييياس وظائل إدارة المتواردا إييابي  أثر   هياكتوصلت إلى أن 
 .)Kleasen & Jonson (2007نتائل دراسة  وفي الوقت ذاتي تيسيم مع على أداش المياماس البريطانية.

 أداشفتتي للتخطتتيط االستتتراتييي علتتى المتتوارد البشتترية المتمةتت   اييابي تتإ اأثتتر   ن هيتتاكأييتتد البتتا ةي  متت  نتتتائل الدراستتة 
 مالية للشرلة.اللبشرية بما يحقق أفض  اليتائل المالية وغير الموظفي  ووظائل الموارد ا
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 التوصيات والمقترحات:
ا إلى اليتائل التي توصلت إليها الدراسُةا يمت  تشخي  التوصياس اآلتية:  استياد 

وافتق  التة التَ علتى  ا وتحتاف تطبيق التخطتيط االستتراتييي للمتوارد البشترية ال بد للشرلاس المبحوثة م  أن تحاف  على -1
عم  على تطويرها باستتمرارا مت  طت ل تعزيتز وتعاتيم ممّتيتاس التوافتق لالمشتارلة االستتراتيييةا والشتفافيةا تالقائمةا و 

 وإتا ة المعلوماس وتبادلها.
ها بمحتتتتو  مو تتتوعاتبعقتتتد بتتترامل تطتتتوير وتتتتدريب للعتتتاملي  فتتتي المستتتتوياس اإلداريتتتة لافتتتةا تتصتتت   ون  وصتتتي البتتتا ة -2

 ييا وتخطيط الموارد البشريةا وليفية إيياد  الة التوافق بييهما. التخطيط االستراتي

إنشتتتتاش قواعتتتتد للبيانتتتتاس التتتتتي متتتت  شتتتتأنها تي يتتتتة عمليتتتتاس التخطتتتتيط االستتتتتراتييي والتخطتتتتيط للمتتتتوارد البشتتتترية بالبيانتتتتاس  -3
اس بممّتيتتاس  التتة والمعلومتتاس الضتتروريةا وتفعيتت  استتتخدام الوستتائ  اإللكترونيتتة وتكيولوجيتتا المعلومتتاس فتتي َرفتتد الشتترل

 التوافق.

إنشتتاش و تتداس إداريتتة متخصصتتة بعمليتتتي التخطتتيط االستتتراتييي والتخطتتيط للمتتوارد البشتتريةا والستتعَي لتتتوفير ممّتيتتاس  -4
  .نيا ها وطاصة م  الموارد البشرية المرهلة

المشتتارلة  إلتى ومتزود المعلومتاسدارة المتوارد البشتترية ونقلهتا مت  أداش األعمتال الرويتيييتتةا تعزيتز األدوار االستتراتييية إل -5
 االستراتييية الكاملة في عملياس التخطيط. 

المتتتوارد البشتتترية فتتتي  أداشييابيتتتة للتخطتتتيط االستتتتراتييي علتتتى اآلثتتتار اإل فتتتيكمتتتا  وصتتتي البتتتا ةون بضتتترورة البحتتتث 
 القطاعاس األطر ا مة  قطاع االتصاالس والبيوك األردنية. 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the impact of the application of strategic planning and 

human resources on the performance of the public shareholding in Jordan companies three 

their sectors (financial, services and industrial), and so from the standpoint of the senior 

management directors and managers of functional units (human resources, marketing, finance 

and accounting, human resource management and planning) . The strategic planning of 

human resources through the measurement of the extent of the application of the integration 

of human resource planning, strategic planning, and through strategic engagement for human 

resource managers in the strategic planning process. As has been measuring performance 

through profitability and market value-added, and the researchers conducted a survey of all 

public shareholding registered in the Securities Commission in Jordan for the year 2009 

companies, reached through to the 58 companies only apply strategic planning and human 

resources planning together. Formed on the whole sample, has apologized to six companies, 

including participation in the study. 230 questionnaires were distributed in 52 companies of 

the surveyed companies, and adopted 203 questionnaires for the purposes of statistical 

analysis. It also has been used a number of statistical methods most important multiple 

regression coefficient, and analysis of variance. 

The researchers found that there is statistically significant effect of strategic planning and 

human resources on the profitability of companies, and added to the market value of the 

shares. As well as the presence of significant differences between the three sectors tend to 

favor the financial sector. 

 


