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 استـراتيجيات توظيف املوارد البشرية 
 وأثـرها على تحقيق امليـزة التنافسية: 
دراسة تطبيقية على شركة قطر فارما

محمد بن إبراهيم بن سلمان آل حسن  السليطي

 باحث في إدارة األعمال 
 كلية الدراسات العليا 

 جامعة الزرقاء 
الزرقاء - اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

 هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة 
قطــر فارمــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة لجمــع املعلومــات األوليــة مــن عينــة الدراســة والتــي 
تكونــت مــن )63( فقــرة. وفــي ضــوء ذلــك تــم جمــع وتحليــل البيانــات واختبــار الفرضيــات باســتخدام بـــرنامج Spss وقــد اشــتمل 
مجتمــع الدراســة علــى جميــع املديـريـــن ورؤســاء األقســام والعامليـــن بشــركة قطــر فارمــا، وبلــغ عددهــم )300( موظًفــا ونظــًرا 
تــم التطبيــق علــى جميــع أفــراد مجتمــع  لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة فقــد اتبــع الباحــث أســلوب الحصــر الشــامل حيــث 
الدراســة مــن خــال توزيــع اســتبانة إلكتـــرونية وقــد اســتجاب منهــم )257( فــرد. وبعــد إجــراء التحليــل الوصفــي للدراســة وتحليــل 
االنحــدار لفرضيــات الدراســة. توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج كان أهمهــا: يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

داللــة أقــل مــن )0.05( الستـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا. 

الكلمات املفتاحية: توظيف املوارد البشرية ، امليـزة التنافسية ، إدارة املوارد البشرية.

املقدمة
يعيــش العالــم فــي الوقــت الحالــي ثــورة مــن التطــور املعرفــي والتكنولوجــي، ممــا أوجــد عــدد مــن التحديــات فــي طريــق تطــور 
املؤسســات واملنظمــات، وقــد دفــع هــذا التطــور املنظمــات واملؤسســات علــى ضــرورة البحــث عــن كل مــا هــو جديــد فــي عالــم 
اإلدارة، ومــع مــرور الوقــت تنبهــت إدارات املؤسســات إلــى ضــرورة االرتقــاء بالعنصــر البشــري وتدريبــه، ليواكــب هــذا التطــور 

الكبيـــر، ومــن هنــا ظهــرت أهميــة إدارة املــوارد البشــرية. 

فــي  مــن دور كبيـــر  لهــا  ملــا  فــي عمليــة إدارة األعمــال داخــل املؤسســة،  الفــروع املهمــة  البشــرية أحــد  املــوارد  وتعــد إدارة 
الحفــاظ علــى املؤسســة والســعي إلــى تحسيـــن اإلنتاجيــة، وإدارة املــوارد البشــرية، كمــا أشــارت إليهــا الدوســري )2019: 13( 
باعتبارهــا مجموعــة مــن العمليــات واألنشــطة اإلداريــة املرتبطــة بتحديــد احتياجــات املؤسســة مــن املــوارد البشــرية ملختلــف 
أنشــطتها، مــن حيــث الكــم واالختصــاص، وتنميــة قدراتهــا ورفــع كفاءتهــا، ومنحهــا التعويــض والتحفيـــز والرعايــة، وذلــك بهــدف 

االنتفــاع مــن جهدهــا وفكرهــا مــن أجــل التطويـــر واالرتقــاء بالعمــل داخــل املؤسســة.

عنــى باالســتخدام الفاعــل للمــوارد البشــرية فــي املنظمــة، وهــي 
ُ
وتعتبـــر إدارة املــوارد البشــرية أحــد األنشــطة اإلداريــة التــي ت

بذلــك تختــص بصــورة رئيســة بـــرسم السياســات، ووضــع البـــرامج، وتحديــد اإلجــراءات، والقيــام باألنشــطة الازمــة لتوفيـــر 
احتياجــات املنظمــات مــن الكفــاءات البشــرية وتنســيقها، ومــا قــد يتضمنــه مــن اســتقطاب، واختيــار، وتنميــة وتحفيـــز وإدارة 
األفــراد، ونحوهــا مــن األمــور املتصلــة باملــوارد البشــرية فــي املنظمــة، واســتخدامها االســتخدام األمثــل لتضطلــع بــأداء األعمــال 
يكفــل  بأســلوب  األنشــطة  تلــك  إنجــاز  ذلــك  إلــى  املرجــوة، إضافــة  فــي تحقيــق غاياتهــا  املنظمــات  بفاعليــة وكفــاءة، ملســاعدة 

للعامليـــن املســاواة وتحقيــق الــذات ويوفــر لهــم نوعيــة مناســبة مــن الحيــاة الوظيفيــة )رشــيد، 2018: 13(.

 * تم استام البحث في يونيو 2021، وقبل للنشر في نوفمبر 2021، وسيتم نشره في يونيو 2024.

DOI: 10.21608/aja.2021.79560.1100 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2024، ص ص 35- 48، 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر 
)0.05( مــن  أقــل  داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  أهمهــا  كان  النتائــج  مــن  للعديــد  الدراســة  وتوصلــت  فارمــا، 

فــي شــركة قطــر فارمــا.  املــوارد البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية  الستـــراتيجيات توظيــف 
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وتلعــب إدارة املــوارد البشــرية دوًرا محورًيــا فــي تحقيــق أهــداف املنظمــة مــن خــال توفيـــر منــاخ صحــي للعمــل، وتســاهم فــي 
إلــى أهميــة إدارة املــوارد   )18 صقــل مهــارات العامليـــن مــن خــال إتاحــة البـــرامج التدريبيــة الحديثــة. وتشيـــر الحريـــري )2018: 
البشــرية؛ حيــث تســاهم فــي تقديــم املســاعدة لــكل مــن األفــراد واملنظمــات فــي ســبيل تحقيــق األهــداف، وتســاعد علــى رفــع مــن كفــاءة 
العامليـــن، وتســاهم فــي إرســاء قواعــد االنتمــاء والــوالء للمنظمــة، وتتوخــى العدالــة فــي تقديــم الحوافــز وفــي تقويــم أداء العامليـــن. 

التــي تحقــق ميـــزة تنافســية،  فــي الســوق هــو لتلــك املنظمــات  بيـــن املنظمــات، أصبــح النجــاح  ونظــًرا لزيــادة املنافســة 
 لتوافــر املــوارد املاليــة لتمويــل املشــاريع أكثـــر مــن أي وقــت ســابق، ولصعوبــة 

ً
وتحافــظ علــى هــذه امليـــزة عبـــر الزمــن، ونظــرا

فــي أهــم  احتــكار املعلومــات والتكنولوجيــات املتقدمــة وعوملــة األســواق، فقــد ركــزت الكثيـــر مــن املنظمــات علــى االســتثمار 
مواردهــا، وهــي املــوارد البشــرية مــن خــال االســتثمار فــي تنميــة هــذه املــوارد لتحقيــق امليـــزة التنافســية )فــاق، 2018: 192(.

 لتحقيــق امليـــزة التنافســية فــي املؤسســة، خاصــة مــع إدراك إمكانيــة تحقيــق التميـــز 
ً
كمــا تعتبـــر املــوارد البشــرية مصــدرا

عــن املنافسيـــن مــن خــال املهــارات العاليــة للمــوارد البشــرية، والثقافــة التنظيميــة املتميـــزة، والعمليــات واألنظمــة اإلداريــة 
الفعالــة، لذلــك زاد التوجــه نحــو تحقيــق امليـــزة التنافســية مــن خــال املــوارد البشــرية، ممــا زاد مــن مســؤولية إدارة املــوارد 
البشــرية املوجهــة استـــراتيجًيا، لتلبيــة االحتياجــات البشــرية التــي تتمثــل فــي استـــراتيجية الريــادة فــي التكلفــة، واستـــراتيجية 

التميـــز، واستـــراتيجية التـركيـــز، واستـــراتيجية الجــودة )مصلــح، 2015: 18(. 

ويشيـــر مصطلح امليـــزة التنافســية إلى القدرة على تحقيق رغبات املستهلكيـــن، باعتبار املســتهلك هو الحكم في الســوق، 
فإرضائــه هــو الهــدف األســاس الــذي تســعى املؤسســة لتحقيقــه، فامليـــزة التنافســية تعنــي تقديــم منتجــات متميـــزة عمــا يقدمــه 
 )Dustin, Bharat, & Jitendra, 2014: 1( كمــا أشــار داســتن وبــارات وجاتينــدرا .)املنافســون فــي الســوق )مســلم، 2015: 120
إلــى أن امليـــزة التنافســية تتيــح لشــركة أن تقــوم بمهامهــا الوظيفيــة والتشــغيلية بصــورة أكثـــر كفــاءة وفعاليــة عــن دونهــا مــن 

الشــركات املنافســة، ممــا يضمــن لهــا تحقيــق نتائــج وفوائــد جمــة.

هــذا وتعيــش املؤسســات فــي بيئــة شــديدة املنافســة تتســم بالديناميــة والحركيــة، لــذا علــى تلــك املؤسســات ولضمــان بقــاء 
اســتمراريتها، عليها أن تفهم حاجات العماء، وهذا ليس بالعمل اليسيـــر بل يســتوجب إتباع استـــراتيجيات متعددة تتضمن 
االبتــكار واإلبــداع فــي شــتى املنتجــات، ويجــب أن تكــون هــذه املنتجــات قــادرة علــى جــذب العمــاء وتشــبع حاجاتهــم، وكذلــك 
اســتخدام وســائل املختلفــة لتخفيــض التكلفــة، والتـركيـــز علــى بعــض األســواق املســتهدفة، واإلنتــاج والتســليم والتســلم فــي 

الوقــت املناســب، بحيــث يمنــح منتجاتهــا ميـــزة تنافســية، تجعلهــا تتفــوق علــى منافســيها )الكســدزاني، 2019: 31(.

كذلــك وتقــوم امليـــزة التنافســية بمنــح الشــركات واملؤسســات موضًعــا متقدًمــا عــن دونهــا مــن املؤسســات والشــركات 
األخــرى؛ وهــو مــا أشــار إليــه أرسيكيوليـــرانتي ويازدانيفــارد )Arseculerante, & Yazdanifard, 2014:  136( حينمــا أكــد علــى 
أن امليـــزة التنافســية تعمــل علــى وضــع الشــركات واملؤسســات فــي مرتبــة متفــردة عــن خصومهــا الذيـــن قــد يشتـــركون معهــا فــي 
تلــك  تهــدف  التنافســية بحيــث  امليـــزة  التجــاري، وذلــك عــن طريــق اســتخدام استـــراتيجيات مائمــة لتحقيــق  النمــط  نفــس 

االستـــراتيجيات إلــى إرضــاء العملــي فــي املقــام األول.

هــذا وتعــد شــركة قطــر فارمــا مــن الشــركات الواعــدة التــي تــم إنشــائها فــي الدوحــة بقطــر عــام 2008 بـــرأس مــال بلــغ 250 
مليــون ريــال قطــري علــى مســاحة تبلــغ 20000 متـــر مربــع وبــدأت عملهــا فــي عــام 2009 ولهــا العديــد مــن املنتجــات الطبيــة عاليــة 
الجــودة، حيــث تلتـــزم بتـــزويد الســوق املحليــة والدوليــة بأدويــة حديثــة وفعالــة وآمنــة للغايــة، وتهــدف الشــركة إلــى أن تكــون 
رائــدة فــي صناعــة األدويــة مــن خــال تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة وتكويـــن عاقــات إيجابيــة مــع العمــاء )املوقــع الرســمي 
لشــركة قطــر فارمــا، 2019(، لــذا تأتــي الحاجــة إلــى التعــرف علــى استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية وأثـــرها علــى تحقيــق 

امليـــزة التنافســية: دراســة تطبيقيــة علــى شــركة قطــر فارمــا.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

اإلطار النظري

املحور األول: إدارة املوارد البشرية 1-

يعــرف حسنيـــن )2019( مفهــوم إدارة املــوارد البشــرية يشيـــر إلــى »الجانــب مــن اإلدارة الــذي يهتــم بالنــاس كأفــراد أو 
كمجموعــات، أو عاقاتهــم داخــل التنظيــم، وكذلــك الطــرق التــي يســتطيع بهــا األفــراد املســاهمة فــي كفــاءة التنظيــم« )ص. 22(.
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وتـــرجع الجــذور األولــى ملفهــوم االهتمــام والتـركيـــز علــى الفــرد فــي حقــل العمــل إلــي منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي 
أوروبــا وتحديــًدا فــي حقبــة الثــورة الصناعيــة؛ وهــو مــا أشــار إليــه املغربــي )2016: 16( بأنــه بــدأ االهتمــام بوظيفــة إدارة األفــراد 
واملــوارد البشــرية فــي املصانــع اإلنجليـــزية بشــكل خــاص، وذلــك فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر؛ حيــث ركــز عــدد مــن رجــال 
األعمــال علــى ضــرورة االهتمــام بتحسيـــن ظــروف العمــل وتوفيـــر الظــروف األكثـــر تناســًبا، ومــن رواد هــذا املجــال واملهتميـــن 
بــه )فــان روبـــرت أويـــن(، فقــد اهتــم بإصــدار مــا يعــرف بقانــون املصانــع، وأكــد علــى ضــرورة االهتمــام بالعمــال والتعامــل معهــم 
علــى أنهــم عنصــر ذو أهميــة عظيمــة، وفــي الســنوات األولــى مــن القــرن العشريـــن ظهــرت بــوادر انتشــار األفــكار التــي تنــادي 
 إلــى عــام 1913م حيـــن تــم تأســيس جمعيــة لألفــراد العامليـــن 

ً
باالهتمــام بالفــرد فــي املصانــع األوروبيــة واألمريكيــة، وصــوال

باســم »Walfare Workers Association« وكان هدفهــا األســاس هــو االهتمــام بشــؤون العامليـــن ورعايتهــم. 

هــذا وتنبــع أهميــة إدارة املــوارد البشــرية مــن أهدافهــا، حيــث تعمــل عمليــة إدارة املــوارد البشــرية بشــكل أســاس علــى 
 عــن رفــع مســتويات الكفــاءة للعامليـــن وتطويـــر مهاراتهــم وقدرتهــم 

ً
انتقــاء األفــراد الراغبيـــن فــي العمــل داخــل املنظمــة، فضــا

العمليــة والعلميــة. وهــو مــا أكــده الكالــدة )2018: 15( حينمــا أشــار إلــي أن إدارة املــوارد البشــرية تهتــم بالتوظيــف والتدريــب 
وتحديد األجور واملرتبات، وعاقات العامليـن وتخطيط القوى العاملة، وتظهر هذه الوظائف في العادة في هيكلها التنظيمي 
كوحــدات مســتقلة، وتســاهم فــي تطويـــر القــوى العاملــة مــن أجــل رفــع كفــاءة اإلنتاجيــة حتــى تســتطيع تلــك القــوى العاملــة 
تحقيــق الهــدف املنشــود للمنشــأة فــي أقــل وقــت وأقــل تكلفــة ممكنــة، وتســاعد علــى تحديــد مســتلزمات العمــل مــن إعــداد ونــوع 

القــوى العاملــة املطلوبــة حتــى تســتطيع املنشــأة تحديــد بـــرامجها والوصــل إلــي أهدافهــا ونتائــج أعمالهــا. 

املحور الثاني: امليـزة التنافسية 2-

ُيعــرف عبــد القــادر وكشــرود وعســاس )2019( امليـــزة التنافســية بأنهــا »املكانــة التــي تحققهــا منظمــات األعمــال مــن خــال 
أداء أنشــطتها بكفــاءة عاليــة وفعاليــة واســتغال نقــاط قوتهــا الداخليــة باتجــاه تقديــم منافــع لزبائنهــا يصعــب تقليدهــا مــن 

طــرف منافســيها« )ص. 79(.

هــذا وتنبــع أهميــة مفهــوم امليـــزة التنافســية مــن أهدافــه حيــث يعتبـــر كل مــن كســب ثقــة ووالء العميــل همــا أحــد أهــم 
األهــداف التــي تســعى أغلــب املؤسســات لتحقيقهــا فــي إطــار تحسيـــن امليـــزة التنافســية للمؤسســة؛ وهــو مــا أشــار إليــه حامــد 
)2016: 127( بأنــه تتـــرتب علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية عــدد مــن امليـــزات التــي تســاعد املؤسســة علــى تحقيــق أهدافهــا؛ حيــث 
تتمثــل أهميــة امليـــزة التنافســية فــي قدرتهــا علــى إقنــاع عمائهــا بمــا تقدمــه لهــم مــن منتجــات تكــون أكثـــر تميـــًزا بهــا عــن املنافسيـــن 
وبالتالــي تحقــق رضاهــم، وإمكانيــة حصــول املؤسســة علــى حصــة ســوقية أفضــل وأكبـــر قياًســا باملنافسيـــن إذا مــا حققــت 

الرضــا والقبــول املطلوبيـــن لــدى املســتهلك، وبمــا يتوافــق وأهدافهــا االســتمرارية املخططــة.

الدراسات السابقة
البعد األول: دراسات تناولت استـراتيجيات توظيف املوارد البشرية

 - الدراسات العربية
ً

أول

دراســة العولقي )2018( بعنوان: »أثـــر استـــراتيجيات إدارة املوارد البشــرية في تنمية اإلبداع التنظيمي من خالل  1-
عمليــات املعرفــة كمتغيـــر وســيط دراســة ميدانيــة فــي البنــوك التجاريــة اليمنيــة«

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة العاقــة املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيـــن استـــراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية 
وتنميــة اإلبــداع التنظيمــي مــن خــال عمليــات إدارة املعرفــة كمتغيـــر وســيط فــي البنــوك التجاريــة اليمنيــة، وقــد تكــون مجتمــع 
الدراســة مــن العامليـــن شــاغلي مناصــب املديـــر العــام ونائــب املديـــر العــام ومديـــر اإلدارة ورئيــس القســم فــي البنــوك التجاريــة 
)العامــة والخاصــة( باليمــن، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )335( مديـــًرا، واســتخدم الباحــث املنهــج الســببي، ويعتمــد علــى 
املدخــل الوصفــي كمنهــج للدراســة، واســتعان باالســتبيان كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: 
وجود عاقة معنوية مباشرة بيـن ممارسة استـراتيجيات إدارة املوارد البشرية في البنوك التجارية وتنمية اإلبداع التنظيمي، 
ووجــود عاقــة معنويــة غيـــر مباشــرة بيـــن ممارســة استـــراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية فــي البنــوك التجاريــة وتنميــة اإلبــداع 
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التنظيمي من خال عمليات إدارة املعرفة كمتغيـر وسيط، وأن أهم استـراتيجيات املوارد البشرية األكثـر قدرة على تفسيـر 
فــي تنميــة اإلبــداع التنظيمــي مرتبــة حســب درجــة أهميتهــا وهــم )استـــراتيجية التدريــب والتطويـــر، واستـــراتيجيات  التبايـــن 
التعويضــات واملكافــآت، واستـــراتيجية تخطيــط املــوارد البشــرية، واستـــراتيجية تقييــم أداء املــوارد البشــرية(، وتوجــد عاقــة 
معنويــة طرديــة بيـــن ممارســة استـــراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية فــي البنــوك التجاريــة وعمليــات إدارة املعرفــة، وقــد أوصــت 
الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة االهتمــام بعمليــة التخطيــط االستـــراتيجي للبنــوك ككل بالشــكل الــذي يضمــن 

قــدرة هــذه البنــوك علــى تبيـــن التوجهــات االستـــراتيجية إلدارة املــوارد البشــرية.

ثانًيا - الدراسات األجنبية

دراســة »كارلســون« )Carlson, 2017( بعنــوان: »استـــراتيجيات املــوارد البشــرية لتوظيــف وتعييـــن ذوي املوهبــة  2-
مــن الهنــد«

بالتوظيــف والتعييـــن لألشــخاص ذوي  يتعلــق  البشــرية فيمــا  املــوارد  بحــث استـــراتيجيات  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 
الكفــاءة مــن الهنــد، واعتمــد الباحــث علــى املنهــج الوثائقــي القائــم علــى مراجعــة األدبيــات الســابقة التــي تتنــاول استـــراتيجيات 
املــوارد البشــرية فــي التوظيــف والتعييـــن لألشــخاص ذوي الكفــاءة مــن الهنــد، حيــث يســلط الباحــث الضــوء علــى توظيــف 
وتعييـــن األطبــاء الهنــود ذوي الكفــاءة مــن الهنــد فــي الواليــات املتحــدة بســبب النقــص املتـــزايد لألطبــاء فــي الواليــات املتحــدة، وقــد 
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود تأثيـــر إيجابي لتعييـــن وتوظيف األطباء الهنود في الواليات املتحدة على 
مواجهــة مشــكلة النقــص العــددي لألطبــاء فــي الواليــات املتحــدة وخاصــة فــي املناطــق الريفيــة، وتقــوم استـــراتيجيات توظيــف 
وتعييـــن األطبــاء الهنــود فــي الواليــات املتحــدة علــى إدراك الديناميكيــات الثقافيــة بيـــن أســاليب عمــل الهنــد والواليــات املتحــدة، 
وتوجيــه عمليــة التوظيــف بشــكل كبيـــر نحــو العاقــات أكثـــر مــن املعامــات، وتشــمل التحديــات التــي تواجــه توظيــف األطبــاء 
الهنــود فــي الواليــات املتحــدة مشــكات الحصــول علــى الفيـــزا، والتفرقــة العنصريــة، واملشــكات املتعلقــة باللغــة، والصعوبــات 
فــي عمليــة االختبــار وإعــادة التدريــب، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة تســليط الضــوء علــى 
استـــراتيجيات التوظيــف مــن قبــل املــوارد البشــرية داخــل املؤسســات، وكذلــك ضــرورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات املســتقبلية 

التــي تتنــاول أســاليب تطويـــر استـــراتيجيات التوظيــف فــي املؤسســات.

الُبعد الثاني: دراسات تناولت امليـزة التنافسية

 - الدراسات العربية
ً

أول

دراســة قشــقش )2014( بعنــوان: »إدارة رأس املــال الفكــري وعالقتــه فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية: دراســة تطبيقيــة  3-
علــى الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة«

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع رأس املــال الفكــري فــي الجامعــات الفلســطينية، والكشــف عــن اتجاهــات الجامعــة 
ســتخدم فــي قيــاس 

ُ
نحــو االهتمــام بــإدارة رأس املــال الفكــري لديهــا، وتحليــل الطــرق التــي تتبعهــا الجامعــات، وإبـــراز النمــاذج التــي ت

وتقييم رأس املال الفكري، وتحديد مفهوم امليـزة التنافسية، والتوصل إلي التوصيات التي تساعد الجامعة على إدارة وتنمية 
رأس مالهــا الفكــري لتعزيـــز قدرتهــا التنافســية، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن فــي الهيئــة اإلداريــة العليــا فــي الجامعــات 
 فــي )4( جامعــات وهــم 

ً
الفلســطينية التــي يـــزيد عمــر إنشــاءها أكثـــر مــن )20 ســنة(، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )176( موظفــا

)الجامعــة اإلســامية، وجامعــة األزهــر، وجامعــة القــدس املفتوحــة، وجامعــة األق�صــى(، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
التحليلــي كمنهــج للدراســة، واســتعان باالســتبانة كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: وجــود عاقــة 
ذات داللــة إحصائيــة بيـــن إدارة رأس املــال الفكــري وتحقيــق امليـــزة التنافســية، ويوجــد تفــاوت فــي عاقــة كل مكــون مــن مكونــات 
رأس املــال الفكــري )رأس املــال البشــري، ورأس املــال الهيكلــي، ورأس مــال العاقــات( فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية لــدى الجامعــات 
 مــن مكونــات رأس املــال الفكــري األخــرى فــي 

ً
الفلســطينية، وأن اإلجــراءات اإلداريــة لــرأس مــال العاقــات هــي األكثـــر ارتباطــا

تعزيـــز امليـــزة التنافســية لــدى الجامعــات، وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تطبيــق اإلجــراءات اإلداريــة لــرأس املــال 
الفكــري والتــي تعــزز امليـــزة التنافســية فــي الجامعــات تعــزى ملتغيـــر الجنــس والعمــر واملؤهــل العلمــي وســنوات الخبـــرة، وأن كل مــن 
جامعــة القــدس املفتوحــة والجامعــة اإلســامية تســعى إلــى تعزيـــز أكبـــر فــي ميـــزاتها التنافســية مقارنــة بــكل مــن جامعــة األق�صــى 
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وجامعــة األزهــر مــن خــال إدارتهــا لــرؤوس األمــوال الفكريــة التــي تمتلكهــا، بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي تطبيــق 
اإلجــراءات اإلداريــة لــرأس املــال الفكــري والتــي تعــزز امليـــزة التنافســية فــي الجامعــات تعــزى للمســمى الوظيفــي، وقــد أوصــت 
الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة دعــم الجامعــات للبحــث العلمــي وتخصيــص عوائــد ماديــة ومعنويــة ســنوية 

للمميـزيـــن فــي اإلنجــازات العلميــة خاصــة علــى الصعيــد الدولــي، وضــرورة االهتمــام بالــكادر البشــري فــي الجامعــات.

ثانًيا - الدراسات األجنبية

دراسة »إيـربانكوفا« )Urbancova, 2013( بعنوان: »تحقيق امليـزة التنافسية من خالل البتكار واملعرفة« 4-

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بحــث دور االبتــكار واملعرفــة فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي املؤسســات التشــيكية، وقــد تكــون 
مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن واملديـريـــن فــي املؤسســات التشــيكية، واشــتملت عينــة الدراســة علــى العامليـــن واملديـريـــن مــن 
)109( مؤسســة تشــيكية، واســتخدم الباحــث املنهــج الكمــي املســحي القائــم علــى االســتبانة التــي تــم توزيعهــا علــى املشاركيـــن 
فــي الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: تلعــب االبتــكارات واملعــارف األساســية دور مهــم وحيــوي 
فــي املؤسســات بغــض النظــر عــن حجمهــا ووضعهــا االقتصــادي، حيــث تـــركز املؤسســات الصغيـــرة والكبيـــرة علــى االبتــكارات 
واملعــارف لبنــاء الثقافــة املعرفيــة االبتكاريــة املناســبة، وتعتبـــر االبتــكارات مــن املصــادر األساســية لتحقيــق امليـــزة التنافســية 
التي تحدد النجاح االقتصادي للمؤسسة، ويساعد تبني األسلوب االبتكاري واإلبداعي في املؤسسات في تعزيـــز البقاء والنمو 
املؤس�صــي فــي البيئــة التنافســية املتغيـــرة، ووجــود تأثيـــر إيجابــي للمعــارف األساســية املؤسســية فــي تعزيـــز امليـــزة التنافســية فــي 
البيئــة املؤسســية املتغيـــرة والتــي تســاعد املؤسســة فــي تحقيــق التميـــز عــن املؤسســات األخــرى، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد 
امليـــزة  تعزيـــز  فــي  البشــرية  املــوارد  تتنــاول دور  التــي  املســتقبلية  الدراســات  مــن  املزيــد  إجــراء  أهمهــا: ضــرورة  التوصيــات  مــن 

التنافســية، وكذلــك ضــرورة تنــاول العوامــل املؤثـــرة علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي املؤسســة.

البعد الثالث: دراسات تناولت أثـر استـراتيجيات توظيف املوارد البشرية على امليـزة التنافسية

 - الدراسات العربية
ً

أول

الحكمــة  5- لشــركة  التنافســية  امليـــزة  فــي  البشــرية  املــوارد  إستـــراتيجيات  »أثـــر  بعنــوان:   )2017( إبـــراهيم  دراســة 
األردن« فــي  الدوائيــة  للصناعــات 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثـر إستـراتيجيات املوارد البشرية في امليـزة التنافسية، والتعرف على أثـر استـراتيجيات 
)التخطيــط، واالســتقطاب والتعييـــن، والتدريــب والتطويـــر، ونظــام التعويضــات، وتقييــم األداء( للمــوارد البشــرية فــي تحقيــق 
الحكمــة  شــركة  فــي  اإلداريــة  املســتويات  مختلــف  مــن  املــدراء  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون  وقــد  التنافســية،  امليـــزة 
، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي كمنهــج للدراســة، 

ً
للصناعــات الدوائيــة، واشــتملت عينــة الدراســة علــى )199( مديـــرا

واســتعان باالســتبانة كأداة للدراســة، وقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج أهمهــا: جــاءت استـــراتيجيات املــوارد البشــرية فــي 
شــركة الحكمــة للصناعــات الدوائيــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة بدرجــة مرتفعــة، وجــاءت أبعــاد امليـــزة التنافســية مــن وجهــة 
نظــر أفــراد العينــة بدرجــة مرتفعــة، ويوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( لاستـــراتيجيات الثاثــة 
املتمثلــة بـــ )االســتقطاب والتعييـــن، والتدريــب والتطويـــر، وتقييــم األداء( فــي امليـــزة التنافســية لشــركة الحكمــة للصناعــات 
الدوائيــة، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا االهتمــام بتقديــم املكافــآت النقديــة ملوظفيهــا حســب أرباحهــا، 

وضــرورة االهتمــام بالعنصــر البشــري باعتبــاره الحلقــة األهــم فــي املؤسســة.

ثانًيا - الدراسات األجنبية:

املتصــور  6- الــدور  »رســم  بعنــوان:   )Emeagwal & Ogbonmwan, 2018( وأوجبونمــوان«  »إميجــوال  دراســة 
املســتدامة« التنافســية  امليـــزة  فــي  الستـــراتيجية  البشــرية  املــوارد  إدارة  ملمارســات 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث الدور املتصور ملمارسات إدارة املوارد البشرية االستـراتيجية في تعزيـز امليـزة التنافسية 
املســتدامة للمؤسســات، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن العامليـــن األكاديمييـــن فــي الجامعــات شــمال قبـــرص، واشــتملت 
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عينــة الدراســة علــى )370( عامــل أكاديمــي مــن )8( جامعــات شــمال قبـــرص، واســتخدم الباحثــان املنهــج املســحي القائــم علــى 
االســتبانة املســحية التــي تــم توزيعهــا علــى املشاركيـــن فــي الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: تعتبـــر 
ممارســات إدارة املــوارد البشــرية اإلستـــراتيجية مؤشــر علــى امليـــزة التنافســية املســتدامة وأداة لتعزيـــز نمــو رأس املــال البشــري 
والتـــزام العامليـــن في املؤسسات، ووجود تأثيـــر إيجابي لنمو رأس املال البشري والتـــزام العامليـــن على تعزيـــز امليـــزة التنافسية 
املستدامة في املؤسسات، ويلعب نمو رأس املال البشري والتـزام العامليـن واالتجاهات اإليجابية تجاه العمل لدى العامليـن 
الــدور الوســيط فــي العاقــات بيـــن ممارســات إدارة املــوارد البشــرية اإلستـــراتيجية وتحقيــق امليـــزة التنافســية املســتدامة فــي 
املؤسســات، وقــد أوصــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات املســتقبلية التــي تتنــاول 
العوامــل املؤثـــرة علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية املســتدامة داخــل املؤسســات، وكذلــك ضــرورة تنــاول العاقــة بيـــن تحقيــق 

امليـــزة التنافســية املســتدامة والكفــاءة املؤسســية.

التعليق على الدراسات السابقة

مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة التــي أجريــت فــي هــذا املوضــوع اســتعرض الباحــث عــدًدا مــن الدراســات العربيــة 
واألجنبيــة ورغــم أن هــذه الدراســات أجريــت فــي بيئــات، وأنظمــة تعليميــة مختلفــة إال أنهــا مشــابهة ملجتمــع دراســة الباحــث - 
خاصــة الدراســات العربيــة - ومــن خــال تحليــل الدراســات الســابقة ثــم رصــد أوجــه الشــبه، وأوجــه االختــاف بيـــن البحــث 
الحالــي، والدراســات الســابقة، وتميـــز البحــث الحالــي عــن الدراســات الســابقة، وأوجــه اســتفادة البحــث الحالــي مــن الدراســات 

ــر فــي بنــاء الدراســة الحاليــة. الســابقة؛ والتــي كان لهــا أثـ

مشكلة الدراسة

وعلــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة مــن ِقبــل القائميـــن علــى منظومــة األعمــال فــي قطــر فــي تطويـــر تلــك املؤسســات، إال أن 
العنصــر البشــري يعانــي مــن بعــض الصعوبــات التــي تعيقــه عــن أداء املهمــات املكلــف بهــا حيــث توصلــت العديــد مــن الدراســات 
إلــي وجــود قصــور وضعــف لــدي عــدد مــن املؤسســات واملنظمــات فــي اســتثمار املــوارد البشــرية؛ حيــث توصلــت دراســة آل نمــان 
)2017( إلــى عــدم االعتـــراف بأهميــة أبعــاد إدارة املــوارد البشــرية ووجــود تشــتت فــي اســتجابات األفــراد تجــاه هــذا النشــاط 

اإلداري، وجــاء اســتخدام وظائــف إدارة املــوارد البشــرية بدرجــة متوســطة ال تلبــي طموحــات العامليـــن واملؤسســة.

هــذا وقــد رصــدت دراســة التملــي )2012( قصــور بعــض أدوار الشــركات املســاهمة القطريــة تجــاه العامليـــن فيهــا وذلــك 
فــي منــح فــرص متســاوية لكافــة العامليـــن للتدريــب والتقــدم فــي الوظائــف، ووجــود سياســة إداريــة تســمح لألفــراد العامليـــن 

باملشــاركة فــي صنــع القــرار، وتوفيـــر بيئــة عمــل مشــجعة لإلبــداع واالبتــكار.

وفــي ظــل التطــور املتســارع الــذي يعيشــه الســوق القطــري ونمــو عامــل املنافســة وتعــدد الخيــارات أمــام العمــاء، أصبــح 
مــن الصعــب علــى الشــركات أن تحافــظ علــى أداء ثابــت أو أن تطــور مــن أدائهــا، ممــا يجعلهــا عرضــة لانـــزواء واالختفــاء مــن 
الســوق، وخاصــة فــي ظــل دخــول شــركات عامليــة وقويــة ستســاهم بشــكل أو بأخــر فــي اســتقطاب شــرائح كبيـــرة مــن املجتمــع 
وتوسع خيارات اتجاهاتهم )السعدي، 2017: 3( ومن ثم بـــرزت الحاجة ماسة لتناول استـــراتيجيات توظيف املوارد البشرية 

وأثـــرها علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية بشــركة قطــر فارمــا.

أهداف الدراسة

إن الهــدف األســاس لهــذه الدراســة يتمثــل فــي محالــة التعــرف علــى استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية وأثـــرها فــي 
تحقيــق امليـــزة التنافســية، وذلــك مــن خــال الكشــف عــن: 

الكشف عن تأثيـر استقطاب املوارد البشرية على تحقيق امليـزة التنافسية بشركة قطر فارما 1- 

الكشف عن تأثيـر اختيار املوارد البشرية على تحقيق امليـزة التنافسية بشركة قطر فارما 2- 

الكشف عن تأثيـر تعييـن املوارد البشرية على تحقيق امليـزة التنافسية عند بشركة قطر فارما3- 

الكشف عن تأثيـر تدريب املوارد البشرية على تحقيق امليـزة التنافسية عند بشركة قطر فارما 4- 
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فرضيات الدراسة

تنطلــق فرضيــات الدراســة مــن مشــكلة الدراســة الحاليــة وكمحاولــة لإلجابــة عــن التســاؤالت الحاليــة للدراســة ومفســرة 
ملتغيـــرات أنمــوذج الدراســة، وهــي علــى النحــو التالــي: 

)HO
1
الفرضية الرئيسية )

ال يوجد تأثيـــر ذي داللة إحصائية بيـــن استـــراتيجيات توظيف املوارد البشرية وتحقيق امليـــزة التنافسية عند مستوى 
داللــة )0.05(«. يشــتق منهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:

الفرضيــة الفرعيــة األولــى )H01-1(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن اســتقطاب املــوارد البشــرية وتحقيــق - 
امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة )H01-2(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن اختيــار املــوارد البشــرية وتحقيــق - 
امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة )H01-3(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن تعييـــن املــوارد البشــرية وتحقيــق - 
امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 

الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة )H01-4(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن تدريــب املــوارد البشــرية وتحقيــق - 
امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 

تصميم الدراسة

منهج الدراسة

تنتمــي  حيــث  الشــامل،  املســح  أســلوب  الدراســة  اســتخدمت 
الوصفــي،  املنهــج  تســتخدم  التــي  الكميــة  للدراســات  الحاليــة  الدراســة 
املنهــج  هــو   )26  :2013( الوصفــي كمــا عرفــه حريـــزي وصبـــرينه  واملنهــج 
الــذي ُيعنــى بالدراســات التــي تهتــم بجمــع وتلخيــص وتصنيــف املعلومــات 
وضعيتهــم  أو  النــاس  مــن  عينــة  بســلوك  املرتبطــة  املدروســة  والحقائــق 
أو عــدد مــن األشــياء أو سلســة مــن األحــداث أو منظومــة فكريــة أو أي 
نــوع آخــر مــن الظواهــر أو القضايــا أو املشــاكل التــي يـــرغب الباحــث فــي 
دراســتها لغــرض تحليلهــا وتفسيـــرها وتقييــم طبيعتهــا للتنبــؤ بهــا وضبطهــا 

فيهــا. التحكــم  أو 

مجتمع الدراسة وعينتها

لعــدد  حصــر  خــال  مــن  الدراســة  مجتمــع  بتحديــد  الباحــث  قــام 
العامليـــن بشــركة قطــر فارمــا والــذي اتضــح مــن خــال املوقــع الرســمي 
إجمالــي  أن  اإللكتـــروني  موقعهــا  علــى  نشــرته  إحصــاء  فــي  فارمــا  لشــركة 
عــدد العامليـــن بلــغ )300( موظــف يعملــون بمقــر الشــركة فــي عــام 2019 
مجتمــع  لحدوديــة  ونظــًرا   )2019 فارمــا،  قطــر  لشــركة  الرســمي  )املوقــع 
اتبــع أســلوب الحصــر الشــامل لجميــع مجتمــع  الباحــث  فــإن  الدراســة، 
الدراســة وقــد تــم توزيــع اســتبانة بنظــام إلكتـــروني عليهــم، وقــد اســتجاب 
منهــم )257( مــن أصــل )300( موظًفــا تــم اســتهدافهم. وبنــاًء عليــه أصبــح 
عــدد اســتجابات عينــة الدراســة والصالحــة للتحليــل بشــكل نهائــي 257 

التالــي:  موظــف. ويمكــن عــرض خصائصهــم الشــخصية علــى النحــو 

جدول رقم )1( 
خصائص أفراد العينة حسب املتغيـرات الشخصية

النسب التكراراتالفئة املتغيـر
املئوية

النوع
47.5%122ذكر
52.5%135أنثى

100%257العدد اإلجمالي 

السن

23.7%3061 سنة فأقل
21.8%56من 31 إلى أقل من 40 سنة

31.1%80من 40 إلى 50 سنة
19.8%51من 51 إلى أقل من 60 سنة

3.5%609 سنة فأكثـر
100%257العدد اإلجمالي

سنوات 
الخبـرة

33.9%87أقل من 5 سنوات
من 5 سنوات إلى أقل 

34.2%88من 10 سنوات

10 سنوات إلى أقل من 
27.6%1571 سنة

4.3%1511 سنة فأكثـر
100%257العدد اإلجمالي

املؤهل 
العلمي

16.7%43دبلوم متوسط
70.4%181بكالوريوس

12.8%33دراسات عليا
100%257الدرجة الكلية

املسمى 
الوظيفي

6.2%16مديـر
16.3%42رئيس

77.4%199موظف
100%257الدرجة الكلية
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مــن خــال الجــدول رقــم )1( يتضــح خصائــص عينــة الدراســة، والتــي تمثلــت فــي متغيـــرات )النــوع ، والســن، وســنوات 
الخبـــرة، واملؤهــل العلمــي، واملســمى الوظيفــي(. 

واتضــح مــن خــال النتائــج الســابقة أن نســبة اإلنــاث بلغــت )52.5%( باملرتبــة األولــى. أمــا متغيـــر الســن فقــد جــاء مــن 
كانت أعمارهم )من 40 إلى 50 سنة( بنسبة )31.1%( باملرتبة األولى. أما متغيـــر سنوات الخبـــرة، فقد جاء من كانت خبـــراتهم 
)مــن 5 ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات(. وأمــا متغيـــر املؤهــل العلمــي، فقــد جــاء ذوي مؤهــل علمــي بكالوريــوس فــي املرتبــة األولــى 

بنســبة)70.4%(. وأخيـــًرا متغيـــر املســمى الوظيفــي؛ فقــد جــاء مســمى العامليـــن فــي املرتبــة األولــى بنســبة )%77.4(. 

أداة الدراسة
اســتخدم الباحــث فــي الدراســة الحاليــة االســتبانة باعتبارهــا أداة القيــاس الرئيســة واملعــول عليهــا فــي الدراســة الحاليــة لجمــع 

البيانــات؛ وقــد تــم تصميمهــا لتغطــي جميــع متغيـــرات أنمــوذج الدراســة، ضمــن ثاثــة أجــزاء رئيســة، وهــي علــى النحــو التالــي: 

 - شــمل القســم األول الخصائــص الديموغرافيــة ألفــراد عينــة الدراســة، متضمنــا )النــوع، والعمــر، وســنوات - 
ً
أوال

الخبـــرة، واملؤهــل العلمــي، واملســمى الوظيفــي(.

ثانًيــا - شــمل القســم الثانــي: استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية وتضمــن أربعــة أبعــاد رئيســة هــي: )االســتقطاب، - 
واالختيــار، والتعييـــن، والتدريــب(. 

فــي أربعــة أبعــاد رئيســية هــي )املرونــة، والجــودة، واالبتــكار، -   - شــمل القســم الثالــث امليـــزة التنافســية ممثلــة 
ً
ثالثــا

والتميـــز( فــي شــركة قطــر فارمــا.

وقــد تــم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا بالعديــد مــن الطــرق مثــل صــدق املحكميـــن حيــث تــم إرســال االســتبانة للمحكميـــن، 
وبذلــك أصبحــت  عليهــا،   )%80( اتفــق  وقــد  لاســتبانة،  العبــارات  انتمــاء  ومــدى  اللغويــة ووضوحهــا  الصياغــة  علــى  للحكــم 
نــة مــن )63( عبــارة، موزعيـــن علــى محوريـــن، وصــدق االتســاق الداخلــي ملحــاور  االســتبانة فــي شــكلها النهائــي بعــد التحكيــم مكوَّ
االســتبانة: حيث تم حســاب صدق االتســاق الداخلي بحســاب معامل ارتباط بيـــرسون بيـــن درجات كل عبارة بالدرجة الكلية 
للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة مــن أبعــاد االســتبانة، حيــث تـــراوحت بيـــن )806.**-977.**( فــي االســتبانة، جــاءت جميعهــا دالــة 
إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.01(، كمــا تــم حســاب معامــات ثبــات ألفــا كرونبــاخ ملحــاور ومجمــوع محــاور االســتبانة وتبيـــن 

أنــه قــد تـــراوحت قيــم معامــات ألفــا كرونبــاخ للمحــاور بيـــن )979.-993.(.

طريقــة جمــع البيانــات: تــم توزيــع االســتبانة إلكتـــرونًيا عــن طريــق عمــل رابــط إلكتـــروني علــى تطبيــق »جوجــل درايــف« 
وتــم اســتعادة االســتبانات واستيـــرادها وإدخالهــا بـــرنامج الرزمــة اإلحصائيــة SPSS وعمــل التحليــل اإلحصائــي

تـرميـز البيانات

تــم اختيــار مقيــاس ليكــرت Likert الخما�صــي، والســبب فــي ذلــك أنــه يعتبـــر مــن أكثـــر املقاييــس اســتخداًما لقيــاس اآلراء 
لســهوله فهمــه وتــوازن درجاتــه، حيــث كان املطلــوب مــن عينــة الدراســة اإلشــارة إلــى مــدى موافقتهــم علــى كل عبــارة مــن عبــارات 
االســتبانة، وقــد تـــرجمت االســتجابات علــى النحــو التالــي: )أوافــق بشــدة 5(، )أوافــق 4(، )أوافــق إلــى حــد مــا 3(، )ال أوافــق 2(، 

)ال أوافــق بشــدة 1(.

أساليب املعالجة اإلحصائية املستخدمة

عد أساليب التحليل اإلحصائي، بمثابة الوسيلة للوصول إلى نتائج الدراسة وتختلف األساليب اإلحصائية باختاف 
ُ
ت

الهــدف مــن إجرائهــا؛ ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة الحاليــة والتحقــق مــن فرضياتهــا؛ فقــد تــم اســتخدام بـــرنامج الحــزم 
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة Spss لتحليــل بيانــات االســتبانة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أفــراد عينــة الدراســة، وقــد تنوعــت 
األســاليب املســتخدمة لتنــوع األســئلة فــي الدراســة وكانــت علــى النحــو التالــي: معامــل ألفــا كرونبــاخ ، ومعامــل ارتبــاط بيـــرسون، 

واختبــار تحليــل االنحــدار الخطــي ،و مســتوى األثـــر، والــذي تــم تحديــده طبقــا للمقيــاس التالــي:

0.80 = 4÷5 = 5÷ )5-1( طول الفئة = الحد األعلى للبديل - الحد األدنى للبديل/ عدد املستويات    
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الدراسة امليدانية

اختبار فرضيات الدراسة

تنطلــق فرضيــات الدراســة مــن مشــكلة الدراســة الحاليــة وكمحاولــة لإلجابــة عــن التســاؤالت الحاليــة للدراســة ومفســرة 
ملتغيـــرات أنمــوذج الدراســة، ولذلــك تــم صياغــة فرضيــة رئيســة هــي: »ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن استـــراتيجيات 
توظيــف املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(«. الختبــار هــذه الفرضيــة تــم تقســيمها أربعــة 

فرضيــات فرعيــة، وتــم اســتخدام اختبــار االنحــدار البســيط الختبــار كل فرضيــة فرعيــة علــى حــدة، وعلــى النحــو التالــي:

اختبــار الفرضيــة الفرعيــة األولــى )H01-1(: ال يوجــد تأثيـــر ذي  1-
داللــة إحصائيــة بيـــن اســتقطاب املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة 
التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. الختبــار هــذه الفرضيــة تــم 
اســتخدام اختبــار تحليــل االنحــدار البســيط للتحقــق مــن وجــود 
التنافســية  امليـــزة  البشــرية وتحقيــق  املــوارد  اســتقطاب  بيـــن  أثـــر 
عنــد مســتوى داللــة )0.05(، كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم )2( 

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )2( وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.05( الســتقطاب املــوارد 
البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا.

تأثيـــر  2- يوجــد  ال   :)H01-2( الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار 
ذي داللــة إحصائيــة بيـــن اختيــار املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة 
التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. الختبــار هــذه الفرضيــة 
مــن  للتحقــق  البســيط  االنحــدار  تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تــم 
وجــود أثـــر بيـــن اختيــار املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية 
عنــد مســتوى داللــة )0.05(، كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم )3( 

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )3( وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.05( لاختيــار علــى تحقيــق 
امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا.

تأثيـــر  3- يوجــد  ال   :)H01-3( الثالثــة  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار 
ذي داللــة إحصائيــة بيـــن تعييـــن املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة 
التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05( الختبــار هــذه الفرضيــة تــم 
اســتخدام اختبــار تحليــل االنحــدار البســيط للتحقــق مــن وجــود 
أثـــر بيـــن تعييـــن املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد 

مســتوى داللــة )0.05(، كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم )4( 

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )4( وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.05( للتعييـــن علــى تحقيــق 
امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا.

تأثيـــر  4- ال يوجــد   :)H01-4( اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة
ذي داللــة إحصائيــة بيـــن تدريــب املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة 
التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05( الختبــار هــذه الفرضيــة تــم 
اســتخدام اختبــار تحليــل االنحــدار البســيط للتحقــق مــن وجــود 
أثـــر بيـــن تدريــب املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد 

مســتوى داللــة )0.05(، كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم )5( 

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم )5( وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.05( للتدريــب علــى تحقيــق 
امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا. ويمكــن عــزو ذلــك إلــى أنــه كلمــا اســتطاعت املؤسســة أن تختــار أفضــل الكــوادر للعمــل 
فيهــا كلمــا أســهم ذلــك فــي تطويـــر أداء الشــركة وإمدادهــا بالعديــد مــن الكــوادر البشــرية املؤهلــة القــادرة علــى اإلبــداع واالبتــكار 
وتطويـــر الشــركة وتقديــم منتــج علــى جــودة عاليــة ينافــس املنتجــات املوجــودة فــي األســواق بشــكل كبيـــر. وتتفــق تلــك النتيجــة 

جدول رقم )2( 
تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر استقطاب املوارد 

البشرية على تحقيق امليـزة التنافسية في شركة قطر فارما

R R²Fالقرارمستوى الدللة
.519a.27094.2130.00

ً
دال إحصائيا

جدول رقم )3( 
تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر الختيار على 

تحقيق امليـزة التنافسية في شركة قطر فارما
RR²Fالقرارمستوى الدللة

.657a.431193.4550.00
ً
دال إحصائيا

جدول رقم )4( 
تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر التعييـن على 

تحقيق امليـزة التنافسية في شركة قطر فارما
RR²Fالقرارمستوى الدللة

.757a.574342.9260.00
ً
دال إحصائيا

الجدول رقم )5( 
تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر التدريب على 

تحقيق امليـزة التنافسية في شركة قطر فارما
RR²Fالقرارمستوى الدللة

.564a.318118.7850.00
ً
دال إحصائيا
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جزئًيا مع ما توصلت إليه دراسة العولقي )2018( من وجود عاقة معنوية مباشرة بيـن ممارسة استـراتيجيات إدارة املوارد 
البشــرية وتنميــة اإلبــداع التنظيمــي. وتتفــق تلــك النتيجــة جزئًيــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة إبـــراهيم )2017( مــن أنــه يوجــد 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( لإلستـــراتيجيات الثاثــة املتمثلــة بـــ )االســتقطاب والتعييـــن، والتدريــب 

والتطويـــر، وتقييــم األداء( فــي امليـــزة التنافســية لشــركة الحكمــة للصناعــات الدوائيــة.

مناقشة نتائج الدراسة

تنطلــق فرضيــات الدراســة مــن مشــكلة الدراســة الحاليــة وكمحاولــة لإلجابــة عــن التســاؤالت الحاليــة للدراســة ومفســرة 
ملتغيـــرات أنمــوذج الدراســة، ولذلــك تــم صياغــة فرضيــة رئيســة هــي: »ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن استـــراتيجيات 
توظيــف املــوارد البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(«. الختبــار هــذه الفرضيــة تــم تقســيمها أربعــة 

فرضيــات فرعيــة ويمكــن مناقشــة نتائجهــا علــى النحــو التالــي:

مناقشــة نتائــج الفرضيــة الفرعيــة األولــى )H01-1(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن اســتقطاب املــوارد 1- 
إحصائيــة  داللــة  ذو  تأثيـــر  وجــود  تبيـــن  حيــث   .)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  التنافســية  امليـــزة  وتحقيــق  البشــرية 
عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0.05( الســتقطاب املــوارد البشــرية علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر 
فارمــا ويعــزى ذلــك إلــى أنــه كلمــا ســعت الشــركة للوصــول إلــى أفضــل الكفــاءات البشــرية للعمــل لديهــا وذلــك عبـــر 
تقديــم عــروض جذابــة للكــوادر املائمــة الحتياجاتهــا بشــكل مــدروس أدى ذلــك إلــى تميـــز أداء الشــركة وتقديمهــا 
لخدمــات أفضــل. وتتفــق تلــك النتيجــة جزئًيــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة إبـــراهيم )2017( مــن أنــه يوجــد أثـــر ذو 
داللة إحصائية عند مســتوى الداللة )0.05( لاستـــراتيجيات الثاثة املتمثلة بـ )االســتقطاب والتعييـــن، والتدريب 

والتطويـــر، وتقييــم األداء( فــي امليـــزة التنافســية لشــركة الحكمــة للصناعــات الدوائيــة

املــوارد 2-  بيـــن اختيــار  تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة  ال يوجــد   :)H01-2( الثانيــة نتائــج الفرضيــة الفرعيــة  مناقشــة 
البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05(. حيــث تبيـــن وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد 
مستوى داللة أقل من )0.05( لاختيار على تحقيق امليـــزة التنافسية في شركة قطر فارما ويـــرجع ذلك إلى أنه كلما 
سعت الشركة إلى املفاضلة واالختيار بيـــن العامليـــن بأفضل الطرق املمكنة التي تمتاز بالنـــزاهة والشفافية وتلبية 

احتياجــات الشــركة نفســها فــي ضــوء االســتعانة باملختصيـــن فــي املــوارد البشــرية أدى ذلــك لتحسيـــن أداء الشــركة.

املــوارد 3-  تعييـــن  بيـــن  تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة  يوجــد  ال   :)H01-3( الثالثــة الفرعيــة  الفرضيــة  نتائــج  مناقشــة 
البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05( تبيـــن وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة أقــل مــن )0.05( للتعييـــن علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا. ويـــرجع ذلــك إلــى أن شــركة قطــر 
فارمــا تعمــل علــى انتهــاج العديــد مــن الطــرق لضمــان حياديــة تعييـــن األفــراد، وتحديــد مســمى وظيفــي مناســب لــكل 
تخصــص فيمــا يتناســب مــع مهاراتــه وقدراتــه لكــي يعمــل علــى إفــادة املؤسســة بأق�صــى قــدر ممكــن. األمــر الــذي يــؤدي 
إلــى تحسيـــن أداء الشــركة وتتفــق تلــك النتيجــة جزئًيــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة إبـــراهيم )2017( مــن أنــه يوجــد 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( لاستـــراتيجيات الثاثــة املتمثلــة بـــ )االســتقطاب والتعييـــن، 

والتدريــب والتطويـــر، وتقييــم األداء( فــي امليـــزة التنافســية لشــركة الحكمــة للصناعــات الدوائيــة

مناقشــة نتائــج الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة )H01-4(: ال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة بيـــن تدريــب املــوارد 4- 
البشــرية وتحقيــق امليـــزة التنافســية عنــد مســتوى داللــة )0.05( تبيـــن وجــود تأثيـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة أقــل مــن )0.05( للتدريــب علــى تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي شــركة قطــر فارمــا. إلــى أن شــركة قطــر فارمــا تســعى 
إلــى التنميــة املهنيــة للعامليـــن بهــا وذلــك عبـــر توفيـــر بـــرامج ودورات تدريبيــة مختلفــة علــى يــد ذوي الخبـــرة فــي مجــال 
التدريــب، وذلــك مــن أجــل تنميــة مهاراتهــم الشــخصية األمــر الــذي يســهم إلــى حــد كبيـــر فــي تحسيـــن أداء الشــركة 
وتتفــق تلــك النتيجــة جزئًيــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة إبـــراهيم )2017( مــن أنــه يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة 
بـــ )االســتقطاب والتعييـــن، والتدريــب والتطويـــر،  الثاثــة املتمثلــة  عنــد مســتوى الداللــة )0.05( لاستـــراتيجيات 
وتقييــم األداء( فــي امليـــزة التنافســية لشــركة الحكمــة للصناعــات الدوائيــة وتتفــق تلــك النتيجــة جزئًيــا مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة العولقــي )2018( مــن وجــود عاقــة معنويــة مباشــرة بيـــن ممارســة استـــراتيجيات إدارة املــوارد البشــرية 

وتنميــة اإلبــداع التنظيمــي.
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توصيات الدراسة
وضــع آليــة للتواصــل مــع الجامعــات القطريــة الســتقطاب أفضــل الكفــاءات مــن خريجــي الجامعــات القطريــة للعمــل - 

فــي الشــركة.

وضــع آليــة إلخضــاع جميــع العامليـــن فــي شــركة قطــر فارمــا لــدورات تدريبيــة بغــض النظــر عــن مســتوياتهم اإلداريــة - 
والفنيــة.

وضع معيار للجودة الشاملة في كافة العمليات اإلنتاجية واإلدارية لشركة قطر فارما.- 

وضع آلية إلشراك جميع العامليـن في شركة قطر فارما في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بتطويـر الشركة.- 

إرسال العامليـن في شركة قطر فارما إلى الخارج في بعثات تدريبية.- 

عمل إدارة استطاعية لدراسة تطورات السوق وجودة املنتجات املوجودة به.- 

فتح قنوات اتصال مباشرة مع العماء لتقييم جودة املنتج.- 

أن تضــم لجنــة اختيــار وتوظيــف العامليـــن بشــركة قطــر فارمــا العديــد مــن الخبـــراء األكاديمييـــن واإلدارة واملــوارد - 
البشــرية.

حدود الدراسة

لــكل دراســة حــدود مكانيــة، وحــدود زمانيــة وكذلــك حــدود بشــرية، وتتمثــل الحــدود املكانيــة فــي الشــركات عينــة الدراســة، 
أمــا الحــدود الزمنيــة فتتمثــل فــي الفتـــرة الزمنيــة التــي طبقــت فيهــا الدراســة، وهــي كمــا يلــي: 

 الحدود املكانية: شركة قطر فارما والتي تم تأسيسها بالدوحة بقطر عام 2008م.- 

الحدود البشرية: املديـرون ورؤساء األقسام والعامليـن في مختلف التخصصات بشركة قطر فارما بالدوحة.- 

الحدود الزمانية: تمثلت املدة الزمنية للدراسة الحالية في العام الدرا�صي 2020-2019م.- 

الحــدود العلميــة: اعتمــد الباحــث علــى متغيـــرات استـــراتيجيات توظيــف املــوارد البشــرية والتــي تمثلــت أربعــة أبعــاد - 
رئيســة هــي: )االســتقطاب، واالختيــار، والتعييـــن، والتدريــب(. أمــا فــي متغيـــرات امليـــزة التنافســية، فتمثلــت فــي أربعــة 
متغيـــرات هــي: )املرونــة، والجــودة، واالبتــكار، والتميـــز(، وقــد تــم تحديــد تلــك املتغيـــرات بعــد االطــاع علــى عــدد مــن 

الدراســات الســابقة التــي تناولــت تلــك املتغيـــرات. 
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 ABSTRACT

This study aimed at identifying the impact of human resources recruitment strategies on achieving the 
competitive advantage in Qatar Pharma. In order to achieve the study objectives, the researcher prepared a 
questionnaire to collect preliminary information from the study sample which consisted of )63( paragraphs. 
Considering this, data were collected and analyzed and hypotheses were tested using the SPSS program. 
The study community consisted of all managers and departments’ heads of Qatar Pharma Company and 
they were )300( employees. Due to the small size of the study community, the researcher followed the com-
plete census method and it was applied to all the members of the study community through the distribution 
of an electronic questionnaire and of them, )257( individuals responded. After conducting the descriptive 
analysis of the study and the regression analysis of the hypotheses of the study, the study reached many 
results, the most important of which was that there was a statistically significant impact at a level less than 
)0.05( of human resources recruitment strategies on achieving competitive advantage in Qatar Pharma. .
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